
اتقوا ربكم الذي خلقكم  (( يا أيها الناس؛  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن 

م إلى أموالكم إنه  هالخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالم وال تتبدلوا عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهاهللا كان 

  )) . كان حوبا كبيرا

يا أيها الناس اتقوا )) ((  بسم اهللا الرحمن الرحيمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( 

جرة ، واملكي ما نزل )) هذه السورة هي سورة النساء ، وهي مدنية ؛ واملدين عند اجلمهور ما نزل بعد اهل ربكم

قبل اهلجرة ؛ فاملدين ما نزل بعد اهلجرة ولو يف غري املدينة ، واملكي ما نزل قبل اهلجرة ولو يف غري مكة ؛ وعلى 

هذا فاملدار يف تعيني املكي واملدين إىل الزمن ال إىل املكان ؛ وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا ضوابط للمكي واملدين 

واملدين معروفة يف علم أصول التفسري ؛ من ذلك أن الغالب يف اآليات املكية الغالب فيها وذكروا مميزات للمكي 

القصر والقوة ، قوة األسلوب ، وموضوعها يف الغالب التوحيد وما يتعلق به ؛ وأما اآليات املدنية فالغالب عليه 

الس ، وآداب االستئذان ، وغري ذلك السهولة وطول اآليات ؛ وموضوعها يف األمور الفرعية كالبيوع ، وآداب ا

ألن أكثر املخاطبني ا ليسوا مبؤمنني ؛  )) يا أيها الناس ((؛ املكية أن النداء يكون فيها الغالب لعموم الناس 

هذا هو الغالب ؛ ألن املخاطبني فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم ؛ هذه السورة  )) يا أيها الذين آمنوا ((واملدنية بـ

اء ، ومسيت ذا االسم لذكر النساء فيها ، وهي كما تعلمون مبتدئة بأصل خلقة بين آدم من أين سورة النس

خلقوا ، مث ذكر األرحام وما يتصل ا من املواريث وغري هذا ، مث ذكر ما يتعلق بالنكاح ؛ ألن النكاح صلة بني 

الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وهو الناس كما أن القرابة صلة بني الناس ، كما قال اهللا تعاىل: (( 

)) ؛ مث ما يتعلق مبخاطبة اليهود واملنافقني وما يتعلق كذلك ألحوال النزاع بني الزوجني   وصهرا وكان ربك قديرا

، وآل عمران ، والنساء ؛  بعد الفاحتة ، البقرةكما سيمر بنا إن شاء اهللا تعاىل ؛ وهذه السورة هي السورة الثالثة 

 صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ البقرة مث النساء مث آل عمران ؛ وقد ورد يف

وهذا يف أول األمر ، مث بعد ذلك يف الرتتيب األخري صارت البقرة مث آل عمران مث النساء ؛ واستقر على ذلك 

بسم اهللا الرحمن وجل: ((  عز يقول اهللا املصحف الذي مجعه أبو بكر رضي اهللا عنه مث عثمان ابن عفان .

)) والبسملة آية مستقلة يؤتى ا يف أوائل السورة إال سورة واحدة وهي براءة فإنه مل تنزل هلا بسملة ، ولو  الرحيم

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نزل ا بسملة لكانت حمفوظة موضوعة يف مكاا ؛ ألن اهللا تعاىل يقول: (( 

بة رضي اهللا عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة األنفال فوضعوا فاصال )) ولكن الصحا لحافظون

بينهما من أجل اإلشكال فقط ؛ أما أن هناك شكا يف نزول البسملة أو ال فال شك يف هذا ؛ ألن البسملة لو 



وال من نزلت حلفظت كما حتفظ آيات القرآن األخرى ؛ والصحيح أن البسملة ليست من السورة اليت قبلها 

السورة اليت بعدها وال حتسب من آياا ال يف الفاحتة وال يف غريها خالف لبعض أهل العلم الذين قالوا إا آية 

من فاحتة ال من غريها ؛ وعلى هذا جرت طباعة املصاحف ، فإن طباعة املصاحف جعلوا البسملة آية من الفاحتة 

ما ثبت يف الصحيح من حديث  ست من الفاحتة ، ودليل ذلكدون غريها ، والصحيح أنه ال فرق وأن البسملة لي

قال اهللا تعالى: قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين فإذا أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ( 

) ومل يذكر البسملة ؛ ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت قال: (( الحمد هللا رب العالمين )) قال: حمدني عبدي 

بني اهللا وبني عبده نصفني فإنه ال يستقيم أن تكون البسملة منها ؛ ألننا إذا أعددنا اآليات وجدناها كما الفاحتة 

)) آية ، هذه ثالثة  مالك يوم الدين)) آية ، ((  الرحمن الرحيم)) آية ، ((  الحمد هللا رب العالمينيلي: (( 

الوسط ، وهي اليت بني اهللا وبني العبد نصفني ؛ ((  )) آية ، هذه هي الرابعة وهي إياك نعبد وإياك نستعين؛ (( 

غير المغضوب عليهم وال )) آية ، ((  صراط الذين أنعمت عليهم)) أية ، (( إهدنا الصراط المستقيم 

)) آية ؛ فتكون اآليات متناسقة  ، ويكون حق اخلالق عزوجل ثالث آيات مستقلة وهي األوىل ، وحق  الضالين

قلة وهي اآليات األخرية ، والسابعة بينهما ، شقها األول تبع حلق اهللا وشقها الثاين تبع العبد ثالث آيات مست

وقد مر علينا إعراا ؛ ففي أي شيء تعلق اجلار وارور  حلق العبد ؛ وذا يعرف أن البسملة ليست من الفاحتة .

ما مسى عليه ؛ إذا هي البسملة  ؟ فيه ما هو أحسن ؛ حسب السياق أيش السياق ؟ يعين حسب ما ابتدأ به أو

جار وجمرور متعلق مبحذوف وهذا احملذوف فعل مؤخر يقدر حبسب املسمى عليه ، فإذا كنت أريد أن أقرأ 

فالتقدير: بسم اهللا أقرأ ؛ أريد أن أذبح: بسم اهللا أذبح ؛ أريد أن أتوضأ: بسم اهللا أتوضأ ، وهلم جرا ؛ وإمنا اختري 

منا بالبداءة بسم اهللا من وجه ؛ وإلفادة احلصر من وجه آخر ؛ ألن تقدمي ما حقه أن يكون الفعل متأخرا تي

التأخري يفيد احلصر ، فكأنك تقول: ال أقرأ إال بسم اهللا ؛ وإمنا اختري أن يكون فعال ال امسا ـ أي ال نقدر: باسم 

؛ ولذلك ال جتد امسا عامال إال بشروط اهللا قراءيت أو بسم اهللا ابتدائي ـ ألن األصل يف العمل األفعال دون األمساء 

من لم خبالف األفعال ؛ وإمنا قدر مناسبا ملا يسمى عليه ألنه أنسب وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ( 

 ) قال: فليذبح باسم اهللا ؛ فقدر فعال خاصا وهو الذبح ؛ أما اللفظ اجلاللة فهو علم يذبح فليذبح باسم اهللا

)) فهو علم خاص باهللا أيضا ال يسمى الرحمن ل وحده ال يسمى به غريه باإلمجاع ؛ وأما (( خاص باهللا عزوج

)) فهو علم على اهللا عزوجل اسم من أمساء اهللا علم عليه لكن يوصف به غريه كما قال  الرحيم به غريه ؛ وأما ((

يز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز تعاىل يف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( 

)) بأنه ذو الرحمن  )) ؟ يفسرون (( الرحمن الرحيممباذا يفسر أهل السنة ((  )) .بالمؤمنين رءوف رحيم 



الرمحة ، ذو الرمحة وهي صفة الزمة تتعلق بذات اهللا عزوجل ؛ ومن آثارها اإلنعام واإلحسان ؛ ويفسرها أهل 

حملسن املنعم ؛ أو بإرادة اإلحسان أو اإلنعام أي املريد لإلحسان أو املريد التعطيل باإلحسان فيقولون: الرمحن ا

الرحمن فإن قال قائل: هل ((  )) . الرحيملإلنعام ؛ ألم ال يصفون اهللا بصفة الرمحة ؛ وكذلك يقال يف (( 

ا مجيعا فالرمحن )) مرتادفان ؟ فاجلواب: إن ذكرا أحدمها منفردا عن اآلخر فهو متضمن له ، وإن ذكر  والرحيم

باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل ؛ ألن الرمحن فعالن تدل على الوصف كغضبان ، وسكران ، ونشوان ، 

تدل على الفعل ؛ فيكون الرمحن هذا باعتبار وصف اهللا عزوجل بالرمحة ؛ والرحيم باعتبار وما أشبهها ؛ والرحيم 

 )) . يعذب من يشاء ويرحم من يشاءتعاىل: (( فعله أي باعتبار رمحته ملن رحم ، قال اهللا 

ية مصدرة بياء ، واملنادى " أي " وهو مبين على )) اجلملة هذه مجلة ندائ يا أيها الناس اتقوا ربكمقال: ((  

)) نعت ألي أو عطف بيان ، فهي مبنية على الضم يف حمل الناس  الضم يف حمل النصب و هاء للتنبيه ، و((

)) وجه اهللا اخلطاب للناس مع أن السورة مدنية لبيان أن رسالة النيب صلى  الناس اتقوا ربكميا أيها نصب (( 

اهللا عليه وآله وسلم عامة جلميع الناس ؛ والناس قيل: إن أصلها " أناس " وأن مهزها حذفت لكثرة استعماله 

ري " تقول: هذا خري من هذا و " أخ ، و " خري "  وأصلها " أشر "، ختفيفا ، كما حذفت اهلمزة من " شر " 

؛ وهو  أي أخري منه ، هذا شر من هذا أي أشر منه ؛ لكن حذفت اهلمزة منها ختفيفا منها لكثرة االستعمال

مشتق من األنس ؛ ألن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع حيتاجون إىل أن يأنس بعضهم ببعض ؛ وهلذا ال 

يا أيها الناس اتقوا ربكم بب خارج عن ما جبل اهللا عليه الناس ؛ (( ، س جتد أحدا حيبب إليه اخللوة إال لسبب

)) التقوى هي من الوقاية وهي أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب اهللا بفعل  الذي خلقكم من نفس واحدة

لثالث : )) هو اخلالق املالك املدبر ؛ فهو متضمن هلذه املعاين ا ربكم أوامره واجتناب نواهيه ؛ والرب يف قوله: ((

خالق أي موجد من العدم ؛ والثاين: مالك ال يشركه أحد يف ملكه ؛ والثالث: مدبر لألمور على ما تقتضيه 

)) صفة لرب ؛ ولكنها صفة كاشفة ومعىن قولنا:   الذي)) ((  الذي خلقكم من نفس واحدة((  حكمته .

" عن كوا مقيدة ؛  كاشفةبكلمة "  ، موضحة هلذه الربوبية أو لبعض معانيها ؛ واحرتزناكاشفة أي موضحة 

ألننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان: رب خلقنا من نفس واحدة ، ورب مل خيلقنا من نفس واحد ، وليس 

األمر كذلك ؛ بل الذي خلقنا من نفس واحدة هو رب واحد فتكون الصفة هنا صفة كاشفة أي موضحة ملعىن 

)) هذه النفس هل (( من نفس واحدة وخلق منها زوجها )) أوجدكم  خلقكمالربوبية أو لبعض معناها ؛ (( 

يراد ا نفس بعينها أو املراد بالنفس اجلنس ؟ الظاهر األول ، أن املراد بالنفس نفس بعينها وهو آدم عليه الصالة 

يه ؛ ألنه خلق والسالم الذي هو أبو البشر خلقه اهللا تعاىل من طني بيده الكرمية وعلمه أمساء كل شيء حيتاج إل



علم آدم من غري أن يكون هناك يتعلم منه اللغة فعلمه اهللا تعاىل اللغات اليت حيتاج إليها ؛ فيكون معىن قوله: (( 

)) أي خلق من هذه النفس زوجها ؛ وقد  خلق منها زوجها)) يعين مما حيتاج إليه ؛ وقوله: ((  األسماء كلها

(( ـ واهللا أعلم ـ لكن ثبت يف السنة أن املرأة خلقت من ضلع ؛ جاء يف اآلثار أا خلقت من ضلعها األمين 

ومل يقل: زوجتها ؛ ألن اللغة الفصحة أن الزوج يطلق على الرجل واملرأة وأصله ضد الوتر ؛  وخلق منها زوجها ))

مت إىل زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا ؛ وهلذا يقال: الزوجة شريكة زوجها يف ألن الزوجة إذا انض

وبث منها رجاال  ((  )) يعين ا أو يراد ا حواء . وخلق منها زوجهااحلياة ؛ ألن بعضهما انضم إىل بعض (( 

))  رجاال كثيرا ونساء)) أي من النفس وزوجها ((  منهما )) مبعىن نشر وأخرج (( بث)) ((  كثيرا ونساء

وهذان القسمان ال خيرج عنهما بنو آدم وما جاء يف اخلنثى فإن اخلنثى فإما ذكر أو أنثى أو مركب منهما ؛ لكنه 

)) ومل يقل: نساء كثريات ؛ ألن الكثرة يف الرجال رجاال كثيرا ونساء ال خيرج عن الذكورة أو األنوثة ؛ وقوله: (( 

وإن كان الواقع أن النساء من بين آدم أكثر من الرجال كما استنبط ذلك شيخ  عز خبالف الكثرة يف اإلناث

إنكن أكثر أهل النار وأن أهل النار من بني آدم اإلسالم رمحه اهللا من قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

تسعون لزم من هذا ) فإذا كن أكثر أهل النار وأهل النار من بين آدم تسعمائة تسعة و  تسعمائة وتسعة وتسعون

أن يكن أكثر من الرجال ، وهذا هو الواقع ؛ لكن الكثرة يف الرجال وهذا فخر ويفتخر الناس به خبالف النساء 

))   واتقوا اهللا الذي تساءلون به((  )) . وبث منهما رجاال كثيرا ونساء((  فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء

ية ؛ ألن اإلنسان إذا وفق لتقوى اهللا صلحت أموره الدينية والدنيوية ؛ كرر األمر بتقواه عزوجل ملا هلا من أمه

)) كما يف املصحف  تساءلون)) قراءتان ؛ األوىل: (( تساءلون )) يف ((  الذي تساءلون به واألرحاموقوله: (( 

)): تتساءلون ، تتساءلون به واألرحام ؛ أي يسأل بعضكم بعضها  تساءلون)) وأصل ((  تساءلون(( ؛ والثانية: 

به للحماية فيقول: أسألك باهللا أن توقذين ، أسألك باهللا أن ال تؤذيين ، أسألك باهللا كذا وكذا مما يسأل ؛ فاهللا 

كانت بالفتح فهي   )) فيها قراءتان: باجلر ، وبالفتح ؛ فإذا واألرحامتعاىل هو الذي يتساءل به الناس ؛ وقوله: (( 

معطوفة على قوله: (( اهللا )) يعين واتقوا األرحام ال تضيعوها ، ال تفرطوا يف حقها ؛ واألرحام مجع رحم وهم 

)) فهي معطوفة على واألرحام القرابة ؛ فيكون يف اآلية أمر بصلة األرحام والقيام حبقها ؛ وأما على قراءة اجلر (( 

به وباألرحام ؛ كيف التساؤل باألرحام ؟ التساؤل باألرحام أنه مما جرت به الضمري يف " به " أي: تساءلون 

العادة عند العرب أنه يقول: أسألك باهللا وبالرحم ، أو يقول: أسألك بالرحم اليت بيين وبينك ؛ وهم لعصبيتهم 

: واتقوا اهللا الذي تساءلون به يقدرون الرحم تقديرا بالغا وحيرتموا ويرون محايتها ؛ وهلذا ذكرهم اهللا تعاىل ا فقال

فاجلواب: ال ؛ والقراءتان  )) ؟  واألرحام )) (( واألرحام هل بني القراءتني منافاة ((فإذا قال قائل:  وباألرحام .



يف احلقيقة تسر الكلمة كلمتني ؛ فإما أن تكون القراءة تبيانا إلحدى القراءتني يعين كل قراءة تبيانا لألخرى ؛ 

القراءة الثانية جاءت مبعىن جديد ؛ وهنا القراءتان إحدامها مبينة لألخرى أو كل واحدة جاءت  وإما أن تكون

مبعىن جديد ؟ كل واحدة جاءت مبعىن جديد ؛ فقراءة النصب فيها األمر باتقاء األرحام أي اتقاء التفريط يف 

إن ((  ساءلوا ا إال لعظم حقها بينهم .حقها ؛ واآلية الثانية فيها التذكري بأن الناس يتساءلون باألرحام ومل يت

)) أي يراقبكم إن اهللا كان عليكم رقيبا )) ملا أمر بتقواه عزوجل مرتني يف اآلية قال: ((  اهللا كان عليكم رقيبا

يف مجيع أحوالكم ؛ هل أنتم اتقيتم اهللا أم مل تتقوه ؟ هل أنتم اتقيتم األرحام وقمتم بواجبها أم مل تتقوها ؟ هذا 

)) وختم اآلية ذه اجلملة يراد ا التهديد من املخالفة ، كما لو  إن اهللا كان عليكم رقيبامعىن قوله: (( هو 

ه بأال خيالف وأنه إن خالف فيجد عقوبته ا رقيب عليك ؛ فهذا يعين أنك ددقلت ألحد أبنائك: افعل كذا فأن

يا هللا على مجيع الناس ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( أوال: وجوب تقوى ايستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد ؛  .

ومن فوائدها: بيان أن الناس أوجدوا من العدم ؛  )) هذا وجه اخلطاب جلمع الناس . أيها الناس اتقوا ربكم

)) ؛ وفيها الرد على الفكرة امللحدة أن الناس تتطوروا من القرود إىل  الذي خلقكم من نفس واحدةلقوله: (( 

آدم الذي حنن من نسله ؛  وحنن ال نعرف النفس إال (( من نفس واحدة ))؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: البشرية 

ومن  ولكن من ادعى أن أصل بين آدم قرد ، قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول وعلى غريك غري مقبول .

)) و" من " هنا  منها زوجهاوخلق فوائدها: التذكري بنعمة اهللا عزوجل مبا خلق لنا من األزواج ؛ لقوله: (( 

للتبعيض ، وجيوز أن تكون للبيانية أي من جنسها ؛ وهذا من نعمة كبرية ؛ لو كانت أزواجنا من غري جنسنا هل 

ميكن أن نركن إليها ؟ أبدا ، ال يركن اإلنسان إال إىل من كان من جنسه ؛ لو كانت من جنس البقر أو من جنس 

ومن فوائدها: أن أصل هذه البشرية اليت  ال ميكن ؛ بل ينفر منها نفورا شديدا .الغنم هل يركن إليها اإلنسان ؟ 

ال حيصيها إال اهللا أصلها كم ؟ أصلها واحد ، وإن شئت فقل: أصلها اثنان: زوج زوجة خلق منهما هؤالء 

ومن  )) . اءوبث منهما رجاال كثيرا ونسالرجال كثري والنساء ، بشر ال حيصيهم إال اهللا عزوجل ؛ لقوله: (( 

)) فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل  رجاال كثيرافوائدها: أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن  ومن فوائدها: أمهية التقوى ؛ وهلذا كرر اهللا األمر ا مرتني . على أمهيته ، أمهية هذه الكثرة .

)) هذه مقتضى الربوبية  يا أيها الناس اعبدوا ربكمتضى األلوهية ؛ لقوله: (( التقوى واجبة مبقتضى الربوبية ومبق

ومن فوائدها: أن التساؤل باهللا  )) هذه مقتضى األلوهية . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام، وقوله: (( 

غريه باهللا ؟ نقول: )) ولكن هل جيوز لإلنسان أن يسأل  تساءلون بهأمر واقع معروف عند العرب ؛ لقوله: (( 

إن كان املقصود بذلك التذكري فال حرج ؛ وإن كان املقصود بذلك اإللزام ففيه نظر ، إذا قال: أسألك باهللا ، 



يعين أذكرك به حىت تراعي عظمة اهللا وحقه ، هذا ال بأس له ؛ إذا كان القصد اإللزام أنك تلزمه فهذا إحراج ؛ 

يقدمون أسئلتهم يف احملاضرات يقول: " أسألك باهللا إال ما رددت علي  ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين

" أو يقول ملقدم السؤال " أسألك باهللا إال ما قدمته " هذا إحراج ؛ قد يرى ايب أو املقدم من املصلحة أن ال 

يئا حمرما فال كرامه فإذا سأل باهللا هل جتب إجابته ؟ نقول: إن سأل باهللا ش .يقدم هذا السؤال أو أال جياب عليه 

له ، وال جتوز إجابته ، كما لو قال: أسألك باهللا أن تدخل بستان فالن وتأيت لنا منه بربتقال وتفاح ؛ جيوز هذا 

إذا سأل باهللا شيئا يضرين ، قال: أسألك باهللا أن تعطيين نصف مالك ، هل  .أو ال ؟ ال ، ال جيوز وال كرامة 

إذا قال: أسألك باهللا أن تعطيين حقي  الواجب عليك ، هنا  ه ضرر علي .جيب علي أن أجيبه ؟ ال ؛ ألن في

جيب ، جيب من وجهني ؛ أوال أنه حق واجلب ، والثاين أنه سأل باهللا ؛ وقال بعض أهل العلم: إن معىن قول 

على  ) أي من سألكم حقا أوجبه اهللا عليه ، أوجب اهللا من سألكم باهللالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

أي من سألكم بشرع اهللا ، أي من سألكم سؤاال يقتضي الشرع  ( من سألكم باهللا )املسئول ، فكأن معىن قوله: 

إجابته فأجيبوا ؛ وليس املعىن من قال: أسألك باهللا ؛ ألن من قال أسألك باهللا قد يراد ا معىن ال يصح إطالقا 

فيعا إىل هذا املسئول كان هذا حراما ؛ ألنه ال جيوز أن يعين من قال: أسألك باهللا ، وأراد أن جيعل اهللا ش

وجوب ومن فوائدها:  يستشفع باهللا على خلقه فإن مقام اهللا أعظم من أن يكون واسطة بينك وبني اخللق .

)) على قراءة النصب ، وكذلك اإلشارة إىل احرتام األرحام على قراءة اجلر  واألرحام احرتام األرحام ؛ لقوله: ((

ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا عزوجل ؛  كما أنكم حترتموا وتسألون ا فعظموها وآتوها حقها .  يعين

)) ومن آمن بأن اهللا رقيب عليه فسوف حيذر من خمالفة  إن اهللا كان عليكم رقيباتؤخذ من أين ؟ من قوله: (( 

هل نقول  لعلماء يأخذون منها إثبات اسم هللا .هل نأخذ من هذه اآلية إثبات اسم الرقيب هللا ؟ ا اهللا عزوجل .

أو ال ؟ ال ؛ ألنه لو أريد ا معىن الزمين لكانت الرقابة قد مضت ؛ ولكنها  إن " كان " هنا يراد ا معناها الزمين

يراد ا حتقيق اتصاف املوصوف بالصفة اليت كانت خربا يف هذه اجلملة ؛ إذا حتقيق أن اهللا رقيب عليه ؛ وكذلك 

حتقيق اتصافه باملغفرة والرمحة (( )) ليس املراد أنه كان فزاد ؛ بل املراد  وكان اهللا غفورا رحيماقول اهللا تعاىل: (( 

  )) . إن اهللا كان عليكم رقيبا

  عن بضع معاين كان يف اآلية الكرمية ؟ السائل :

أقوى من حيث الثبوت واالستمرار ؛ لكن هذا يف مقام التهديد أقوى ألا تفيد التجدد واحلدوث  الشيخ :

  تة .واالستمرار يعين وأنه مهما عملتم يف أي وقت فالرقابة ثاب

  ما حكم سؤال بعض الناس باهللا وهو يقصد االستشفاع باهللا على اخللق ؟ السائل :



ال ال ، أستشفع باهللا عليك حرام ما جيوز ؛ لكن إذا قال: أسألك باهللا ، فبعض الناس يريد ا هذا  الشيخ :

ول: أسألك باهللا ، يعين حبق اهللا املعىن أي يريد ا أن يستشفع باهللا عليك ، فإذا كان هذا مراده حرم ؛ وأحيانا يق

 يعين ألزمك مبا هللا عليك من حق أن تعطيين كذا ؛ هذا قليل ؟ أيهما قليل ؟ إذا كان يريد األول جيب النهي عنه

؛ إذا كان قصده االستشفاع ؛ لكن يف ظين أن الذين يقولون: أسألك باهللا ، يريدون إلزامك حبق اهللا ، يعين إن  

  .فإين أسألك به ؛ أما إذا قصد أنه جيعله شافعا أي واسطة بينك وبينه فهذا حرام  كان اهللا معظما عندك

  ما حكم السؤال بلفظ " أسألك الرحم اليت بيين وبينك " ؟  السائل :

بس إنه ال تقرن باهللا ، يقول: أسألك بالرحم الذي بيين وبينك يعين كأنه يذكره الصلة اليت بينه وبينه  الشيخ :

  حىت ال يعتدي عليه .

  عن حديث قد يستدل به على صحة القول بأن البسملة آية من الفاحتة ؟ السائل :

ها من الفاحتة ؛ لكن كون الرسول مادام احلديث ضعيفا فقد كفينا إياه ؛ من كان عنده صحيح فليجعل الشيخ :

يسر ا أحيانا وجيهر ا أحيانا يدل على أا ليست من الفاحتة ؛ ألا لو كانت من الفاحتة جلهر ا دائما ؛ 

؟ أنا أقول صحيح لكن هل هو جهر ومل يسر ؟ إسراره ا بعض األحيان  لكن احلديث صحيح له طرق كثرية

؛ ألنه لو كانت منها جلهر ا دائما كما جيهر بالفاحتة ، هذه واحدة ؛ شيء  يدل على أا ليست من الفاحتة

( قسمت الصالة بيني وبين عبدي ثاين كون اجلهر ا يدل على أا منها احتمال ، وحديث أيب هريرة: 

  ما فيه احتمال . نصفين ... )

  ما بعد " أيها " كيف يعرب هل هو عطف بيان أو نعت ؟ السائل :

أي نعم اخلالف ، فيه اخلالف ؛ واألرجح يف هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت ، مثل " يا  :الشيخ 

  أيها النيب " وإن كان جامدا مثل " يا أيها الناس " فهو عطف بيان.

رمبا يؤخذ هذا املعىن ، رمبا يؤخذ ؛ لكن كثريا من العلماء يضعفون حديث اجلهر الرمسي ، ال يأخذون  الشيخ :

  ذا .ه

  عن بعض ما يقوله بعض الناس " باهللا عليك " ما حكمها ؟ السائل :

حيال من السؤال له ، وحيتمل أن يكون من االستشفاع باهللا ؛ وهلذا جيب أن يقال للقائل ماذا تريد من  الشيخ :

معناها أن  قولك " باهللا عليك " ؟ قد يقول " باهللا عليك " يعين أقسم باهللا عليك ؛ فيكون قسما ، هي أقرب

  يكون املعىن: أقسم باهللا عليك ، أو أستشفع باهللا عليك .

وآتوا اليتامى أموالكم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم إلى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ (( 



مثنى  أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا وآتوا النساء 

  )) .صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  )) أوال هذه السورة مكية أو مدنية ؟  يا أيها الناس اتقوا ربكم ...قال اهللا تعاىل: ((  الشيخ :

  مكية ؛  الطالب :

  )) ؛ نعم حيىي ؟  يا أيها الناسبـ((  الشيخ :

  مدنية . الطالب :

  . هذا هو الصحيح ، هذا القول هو الصحيح ما الفرق بني املكي واملدين ؟ الشيخ :

)) هذه  الذي خلقكم)) ((  واحدةيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  صفة تسمى صفة ؟ 

  كاشفة ؛  الطالب :

  وما معىن صفة كاشفة ؟  الشيخ :

  توضح شيئا من جانب الربوبية أنه خلقهم . الطالب :

  ما املراد بالنفس الواحدة ؟  الشيخ : 

  إما أن يكون املراد ا اجلنس أو العني ؛  الطالب :

  فاملعىن من جنس ؛ واحد وإن قلنا العني فاملراد ا آدم ، وهذا هو الصحيح .إن قلنا اجلنس  الشيخ :

  ؟ (( بث منهما ))ما معىن  (( وبث منهما رجاال كثيرا ))قوله:  الشيخ :

وجعل لكم )) مل يقل: كثريات فهل هذا من باب االكتفاء ؟ مثل قوله: ((  رجاال كثيرا ونساء((  الشيخ :

  عين والربد ؟ أو أن هذا تنبيه على شيء ؟ )) ي سرابيل تقيكم الحر

  )) فيها قراءتان ؟  تساءلون به واألرحامقوله: ((  الشيخ :

  )) ؛  تساءلون)) و ((  تساءلون نعم (( الطالب :

  )) ؟  تساءلونما أصل ((  الشيخ :

  تتساءلون . الطالب :

  ما معىن التساؤل باهللا ؟ يعين شفاعة باهللا جتعل اهللا شافعا لك إىل هذا الشخص ؟  الشيخ :



  )) ؟ يسأل بعضكم بعضا باهللا ؛ مثل ؟  تساءلون بهما نريد احلكم ما معىن ((  ال ؛ الشيخ :

  أسألك باهللا كذا وكذا ، أو أنشدك باهللا ، أو ما أشبه ذلك . الطالب :

 )) بني األمر بالتقوى وبني كوم يتساءلون به ؟  واتقوا اهللا الذي تساءلون به((  ما العالقة بني قوله: الشيخ :



 وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها (( ياتتمة املناقشة حول اآلية: 

  . رقيبا )) عليكم كان اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساء كثيرا رجاال منهما

  ؟ ما العالقة يف قوله: بني األمر بالتقوى وبني كوم يتساءلون به الشيخ :

  ألن كوم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم والعظيم جيب أن يتقى .  الطالب :

  قول: (( واألرحام )) فيها قراءتان ؟  الشيخ :

  )) ؛  واألرحام)) ((  واألرحام (( الطالب :

  سر ؛ )) بالك واألرحام)) بالنصب ، ((  واألرحامأوال أعطنا قراءة ونشوف بعدها توجيهات ؟ ((  الشيخ :

  على قراءة النصب ؟  الشيخ :

  اتقوا األرحام  الطالب :

  كيف نتقيها ؟  الشيخ :

  يعين أن ال تقطعوها . الطالب :

 )) ؟ واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام)) ؟ املعىن أيش يكون ((  واألرحاموعلى قراءة اجلر ((  الشيخ :

  فيكون عطفا على أيش ؟  الشيخ :

  على الضمري يف " به "  الطالب :

  كذا ؟ طيب الشيخ :

)) " كان " تفيد املضي وهل اهللا عزوجل كان رقيبا مث زالت رقابته ؟  إن اهللا كان عليكم رقيباقوله: ((  الشيخ :

  ال ؛ بل هو كان رقيبا وال زال رقيبا ؛  الطالب :

  يعين إذا هي مسلوبة الزمان ؟  الشيخ :

  الزمن ،  مسلوبة الداللة على الطالب :

)) هي ليس املعىن  إن اهللا كان غفورا رحيما واملقصود ا حتقيق اتصافه ذه الصفة وهلا نظائر مثل: ((  الشيخ :

  كان فيما مضى ؛ بل ثبت أنه غفور رحيم .

اآلية فيها إشكال على قراءة اجلر من حيث القواعد النحوية ؛ ألن النحويني يقولون إذا عطفت على ضمري 

بالضمري املنفصل ؛ أو أعد حرف اجلر فقل: تساءلون به وباألرحام ؛ فهل نقول إن يف القرآن ما  متصل فأت

خرج عن القواعد ؟ ال ؛ نقول: إن القرآن حاكم وليس حمكوما عليه ، وكون النحويني يقولون هذا الشاذ ؛ نقول: 

؛ وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب الشاذ أنتم ، ليس يف القرآن ما هو شاذ أبدا ، القرآن بلسان عريب مبني 



فإنه بنزول القرآن به يكون كثريا أو قليال ؟ يكون كثريا يقرأه الناس يف كل وقت ويف كل حني ؛ وهلذا أنكر الرازي 

وأنكر حممد رشيد رضا وغريهم من العلماء أنكروا على النحويني إنكارا بالغا يف هذا ، وقالوا كيف يقولون إن يف 

يئا شاذا ؟ والقرآن حيكم وال حيكم عليه ؛ بل إذا جاء يف القرآن تركيب مل يعرف يف اللغة العربية فإن القرآن ش

  الفضل للقرآن بإحياء هذا الرتكيب ؛ وابن مالك رمحه اهللا قال: إنه ليس بالزم أن يعاد حرف اجلر فقال: 

   إذ قد أتى     في النظم والنثر الصحيح مثبتا وليس عندي الزما                        

وهذا هو الصحيح ؛ وعلى هذا فنقول: يف كل آية زعم النحاة أا شاذة ، نقول الشاذ أنتم ، ليس يف القرآن شاذ 

، كل ما يف القرآن فهو على اللغة الفصحة بلسان عريب مبني ؛ وجيب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم ا 

(( وآتوا قال اهللا تبارك وتعاىل:  ن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطالح حادثة مث يقال القرآن شاذ .وعليها ال أ

)) مفعول أول ؛ و((  اليتامىمبعىن جاءوا ؛ وقوله: ((  )) أتوا و(( ؛  )) مبعىن أعطوا آتوا((  اليتامى أموالهم ))

 اليتامىيس أصلهما املبتداء واخلرب ؛ وقوله: (( )) ينصب مفعولني ل آتوا)) مفعول ثاين ، وهذا الفعل ((  أموالهم

)) مجع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو االنفراد ؛ واملراد به اصطالحا من مات أبوه وهو صغري مل يبلغ سواء كان 

ال يتم ذكرا أم أنثى ؛ أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه حبسب االصطالح واحلكم الشرعي ؛ وهلذا جاء يف احلديث: ( 

)) أمواهلم يعين ؟  وآتوا اليتامى أموالهم) أي بعد بلوغه ألنه إذا بلغ استقل بنفسه ؛ وقوله: ((  الحتالمبعد ا

وآتوا اليت هلم سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم لكن أخذمتوها بغري حق ؛ وقوله: (( 

)) يعين ال ختونوا منها شيئا وال تكتموا منها شيئا وال تفسدوها بل أعطوها كما كانت ؛ وال يلزم  اليتامى أموالهم

)) أن نعطيهم املال وهم أيتام ؛ ألن اليتيم ال يعطى ماله إال إذا اخترب ، كما  آتوا اليتامى أموالهممن قوله: (( 

وهنا  فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ))(( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح قال اهللا تعاىل: 

فرق بني دفع املال إليه وبني حفظ املال له حىت يؤتاه كامال ؛ فاآلية اليت معنا املراد ا األول أو الثاين ؟ الثاين ؛ 

الدفع معناه ال أرى ما فهمتم األول والثاين ؟ هل هناك فرق بني اإليتاء وبني الدفع ؟ نقول نعم بينهما فرق ؛ ألن 

)) وأما  حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمتعطيه املال حىت يبلغ ويرشد ، (( 

 وال تتبدلوا الخبيث بالطيب((  إيتاء املال فاملراد أن حنفظ املال هلم حبيث نعطيهم إياه كامال عند وجود الدفع .

)) أي ال تأخذوا اخلبيث بدال عن  ال تتبدلوا الخبيث بالطيباخلبيث ، ((  )) يعين ال تأخذوا الطيب بدال عن

الطيب ؛ كيف ال نأخذ اخلبيث بدال عن الطيب ؟ املعىن: أننا ال نعطيهم اخلبيث من أموالنا ونأخذ بدله طيبا ، 

حلرام خبيث ؛ ففيها وا ا الطيب ألن األموال حرام وانهذا معىن اآلية ؛ وقيل: معناها ال تأخذوا أمواهلم تستغ

، مثاله: أن يكون لليتيم غنم مسينة جيدة  وجهان ؛ الوجه األول: أال تأخذوا الطيب من أمواهلم وتعطوهم اخلبيث



، وعند وليه غنم هزيلة رديئة ؛ فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الرديء ، فهذا حرام ؛ أو يكون عنده بر 

)) أي  ال تتبدلوا الخبيث بالطيب؛ فاملعىن إذا ((  ئا خملوطا ، وما أشبه ذلكطيب نقي ؛ فيأخذه ويعطيه برا ردي

ال تأخذوا الطيب وتعطوه اخلبيث ، هذا واحد ؛ املعىن الثاين أو الوجه الثاين: ال تأخذوا من أمواهلم شيئا ألن 

ا عن الطيب الذي أمواهلم حرام عليكم واحلرام خبيث ، ويكون معىن اآلية: ال تأخذوا أمواهلم فتستغنوا 

تكتسبونه بوجه حالل ؛ وكال األمرين حمرم يعين سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه شيئا أو أخذت ماله الطيب 

" قال العلماء إا مبعىن " مع "  إلى)) "  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم((  وأعطيته ماال رديئا ، فكله حرام .

)) ضمنت معىن " تضموا " أي  تأكلوا وقيل: بل " إىل " على باا ولكن (( أي ال تأكلوا أمواهلم مع أموالكم ؛

ال تضموا أمواهلم إىل أموالكم فتأكلوها ؛ وهذا األخري أصح ؛ ألن تضمني الفعل معىن فعل آخر يف القرآن كثري 

ها على املعىن القليل ، وإتيان " إىل " مبعىن " مع " قليل ؛ ومحل اآلية على املعىن الكثري يف القرآن أوىل من محل

وهذه من قواعد التفسري أن محل اآلية على املعىن الكثري يف القرآن أوىل من محلها على املعىن القليل ألا إذا  

))  إنه)) ((  إلى أموالكم إنهكانت هي الكثري يف القرآن صارت هي اصطالح القرآن وهي حقيقة القرآن ؛ (( 

ملكون من شيئني: تبديل اخلبيث بالطيب ، والثاين: أكل األموال إىل أموالنا ؛ (( الضمري يعود على الفعل السابق ا

 )) أي كان عند اهللا (( إنه كان حوبا كبيرا)) أي هذا الفعل ؛ فالضمري يعود على الفعل املفهوم مما سبق ((  إنه

بائر ، فهذا من الذنب الكبري )) أي إمثا أو ذنبا ؛ والكبري ضد الصغري ؛ ألن الذنوب تنقسم إىل صغائر وك حوبا

بيان رمحة اهللا عزوجل ، حيث أوصى ؤالء اليتامى ؛ ألن اليتيم حمل الرمحة ؛ يف هذه اآلية عدة فوائد ؛ منها:  .

ومنها: وجوب  . فهو مكسور اخلاطر ليس له أب ورمبا ال يكون له أم أيضا ؛ فلهذا أوصى اهللا بالعناية به ومباله

ما وجهه ؟ ألنه يلزم من إيتاءهم أمواهلم يلزم منها احلفظ إذ لو فرط وأمهل وضاعت  حفظ أموال اليتامى ؛

ويتفرع  )) . أموالهمومن فوائدها: أن اليتيم ميلك ، وملكه تام ؛ لقوله: ((  األموال مل يكن قد آتاهم أمواهلم .

)) ذ من أموالهم صدقة تعاىل: (( خعلى هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه ؛ ألن الزكاة تبع للملك ، قال اهللا 

أعلمهم أن اهللا افترض عليهم وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثهم إىل اليمن قال: ( 

إنه ) فإذا ثبتت امللكية ثبت وجوب الزكاة ؛ ويف هذا رد على قول بعض أهل العلم رمحهم اهللا  صدقة في أموالهم

ال اليتامى ؛ ألن اليتيم صغري غري مكلف ؛ فنقول يف اجلواب عن هذا: إن الزكاة ليست ال جتب الزكاة يف أمو 

تكليفا حمضا ؛ بل هي تكليف حلق الغري وهم الفقراء ، فهي شبيهة بالدين ؛ وهلذا وجبت يف أموال اليتامى 

ن جتب عليه نفقته ؛ من أين أن اليتيم جتب النفقة يف ماله على مومن فوائدها:  واانني وإن كانوا غري مكلفني .

تؤخذ ؟ إثبات املالية ، والنفقة واجبة على كل غين لكل فقري ؛ فإذا متت شروط النفقة ومل يبقى إال البلوغ قلنا إن 



ومن  . البلوغ ليس بشرط ؛ ألن اهللا أثبت املالية لليتامى وإذا ثبنت املالية ترتب عليها ما يرتتب على ذوي األموال

ومن فوائدها: إطالق اسم " اخلبيث  .))  وال تتبدلوا الخبيث بالطيبأداء األمانة ؛ لقوله: (( فوائدها: وجوب 

" على الرديء ؛ صح ؟ على أحد الوجهني يف تفسري اآلية ؛ وقد صرح اهللا عزوجل بأن الرديء يسمى خبيثا 

ألرض وال تيمموا الخبيث يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من افقال: (( 

)) فسماه خبيثا أي مسى الرديء خبيثا ؛ ومسى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم البصل وحنوه خبيثا  منه تنفقون

ومن فوائدها: حترمي ضم مال اليتيم إىل مال  وقال إنه حالل ، وقال إنه حالل مع أنه تطلق عليه وصف اخلبيث .

)) أما إن ضم  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكمأين نأخذها ؟ من قوله: (( الويل إذا كان لقصد إتالفه ؛ من 

ماله إىل ماله ال لقصد األكل واإلتالف ولكن لقصد احلفظ والتجارة فإن هذا ال بأس به ؛ بل قد يتعني على 

يف النهي ؛  اإلنسان ؛ فإذا ضم مال اليتيم إىل ماله لقصد احلفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه وال يدخل

)) مل يقل: ال ختلطوها ؛ وهلذا قال اهللا يف سورة البقرة: ((  أموالهم إلى أموالكم وال تأكلواألن اهللا قال: (( 

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم واهللا يعلم المفسد من المصلح ولو 

ل ضم املال إىل املال لقصد احلفظ أو التكسب جيب أن )) لكن يف حا شاء اهللا  ألعنتكم إن اهللا عزيز حكيم

حيتاط اإلنسان يف كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله ؛ ومتام االحتياط أن يشهد على ذلك ، فيقول مثال: 

أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم يف ضمن مايل الذي اشرتيت به األرض ، اشرتيت به السيارات ، وما أشبه ذلك 

بأخذ الطيب وإعطاء اخلبيث أو أكل ماهلم من  األيتام . ومن فوائدها: أن العدوان على مال  سب به .ما يتكمن 

فإن قال قائل: ملاذا مل يقل عزوجل: وال تأكلوا أمواهلم  )) . إنه كان حوبا كبيراكبائر الذنوب ؛ لقوله تعاىل: (( 

، ومل يقل إىل أموالكم ؟ فاجلواب: أقول مل يقل: وال تأكلوا أمواهلم ويطلق ، لو قال: وال تأكلوا أمواهلم إنه كان 

ل مال )) ألن ويل اليتيم قد يتسرت ، قد يتسرت ويدخأموالهم إلى أموالكم حوبا كبريا ، لكفى ؛ لكنه قال: (( 

)) وعلى هذا فيكون هذا ـ أعين ((  ال تأكلوا أموالهم إلى أموالكماليتيم يف ماله ومن يعلم عنه ؟ فلهذا قال: (( 

، حبيث نقول لو أكل ماله من غري أن يضمه إىل ماله فهو جائز ال ، ال نقول ؛ بل )) ـ ليس قيدا إلى أموالكم 

 مث قال اهللا عز ماله وال يعلم أحد به . يفيتسرت فيدخل مال اليتيم  نقول هذا إمنا ذكر اهللا هذا ألن بعض األولياء

اآلية األوىل يف أموال  )) وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...وجل: (( 

ما طاب وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا اليتامى ، يف البضع ، قال: ((  أبضاعاليتامى والثانية يف 

إن خفتم أال )) مجع يتيم واملراد به اليتامى من النساء ، اليتامى من النساء ؛ وقوله: ((  اليتامى)) (( لكم 

فمن خاف )) قال بعضهم: اخلوف هنا مبعىن العلم يعين علمتم أال تقسطوا ، واستدل بقوله تعاىل: ((  تقسطوا



فإن معىن (( فمن خاف )) أي فمن علم ؛ ولكن ))  من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه

)) أن املراد ا اخلوف وإن مل يعلم ؛ لكن مىت  وإن خفتم أال تقسطواالصحيح يف هذه اآلية ، يف آية النساء (( 

)) أي أال تعدلوا يف اليتامى ؛  أال تقسطواخاف اإلنسان أال يقسط يف اليتامى فليفعل ما ذكر اهللا ؛ وقوله: (( 

ق بني " أقسط " و " قسط " األول معناها ؟ قسط مبعىن: عدل ، وأقسط أي جار ؛ لكن لو عكست وهنا فر 

)) وقال: ((  إن اهللا يحب المقسطينألصبت ؛ قسط مبعىن جار وأقسط مبعىن عدل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: (( 

ليتامى ؛ وكانوا يف اجلاهلية إذا )) أي أال تعدلوا يف ا أال تقسطوا)) إذا ((  وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

توىل اإلنسان على ابنة عمه جار عليها ، جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة ، أو يتزوجها بدون مهر ، أو مبهر 

قليل ، أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن يريد أن يتهجرها ، أو غري ذلك من أنواع الظلم واجلور ؛ فقال اهللا عزوجل 

)) يعين ليست النساء  فانكحوا ما طاب لكم من النساءتم عدم العدل فالباب مفتوح (( مرشدا عباده: إن خف

معدومة إال هؤالء اليتيمات ؛ بل األمر واسع اعدلوا عنهن ، اعدلوا عنهن وجوبا أو استحبابا ؟ وجوبا ، إذا 

 طاب لكم من النساءفانكحوا ما خاف أن ال يعدل يف اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها ؛ صح ؟ لقوله: (( 

؛ " ما " فسرها بعضهم مبن ، فانكحوا من طاب ؛ ملاذا ؟  )) يعين اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء

" من "  فقالوا إن " ما " مبعىن، قال: ألن املرأة عاقلة من ذوات العقل والعاقل له " من " وغري العاقل له " ما " 

القول ضعيف ؛ بل نقول: إذا كان األمر يراد به الوصف فالوصف ليس أي فانكحوا من طاب لكم ؛ ولكن هذا 

من العقالء فيؤتى مبا ، وهنا املرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها ؟ الثاين ، لوصفها ؛ وهلذا عرب مبا ، قيل: 

ا وليست أن اختيار املرأة ملا قام ا من األوصاف اليت توجب اختيارها ؛ فالصحيح أن " ما " هنا يف موضعه

)) أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم وال تكرهوا أنفسكم  ما طاب لكممبعىن " من " ؛ وقوله: (( 

على نكاح من ال تريدون ومن ال تطيب لكم ؛ ألن إكراه اإلنسان نفسه على من ال تطيب له كإكراه الرجل 

ال يشتهيه صار هذا الطعام يف معدته حجارة  نفسه على طعام ال يشتهيه ، وإذا أكره اإلنسان نفسه على طعام

تنكح المرأة يعين ال تعظمه املعدة ؛ ولكن انكح من تطيب به نفسك . تطيب النفس بأي شيء ؟ باجلمال ؟ ( 

، تنكح املرأة اآلن لوظيفتها ؛ ألن الوظيفة  ) ومن املال الوظيفة ألربع: لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها

أغلبية وإال  ليس كذلك ؟ إذا املرأة تطيب للرجل ألحد هذه األوصاف األربعة ، وهذه أوصافحتصيل للمال ؛ أ

 فانكحوا ما طاب لكم من النساءفقد ينكح املرأة ال هلذه األوصاف ألسباب أخر ؛ لكن هذا هو الغالب ؛ (( 

كون مبينة هلذا املبهم ؛ بيانية ؛ ألا جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول ؛ فت )) " من " يسميها العلماء

)) هذه  وما تفعلوا من خير يعلمه اهللاوكلما جاءت " من " بعد اسم الشرط أو اسم املوصولة فهي بيانية (( 



  بيانية ؛ وكذلك هنا .

  )) ؟  وإن تخالطوهم فإخوانكمسؤال يقول: إن بعض العلماء قال إن هذه اآلية منسوخة بقوله: ((  السائل :

)) ليس  وإن تخالطوهم فإخوانكماجلواب: أن هذا القائل أخطأ ، أخطأ خطأ عظيما ؛ ألن قوله: ((  الشيخ :

)) وال تأكلوا أموالهم هو األكل الذي ى اهللا عنه هنا حىت نقول إن بني اآليتني تعارض ؛ اهللا يقول: (( 

ن هذا ال بأس به ؛ لكن بعض ختلطوها ألجل أن تأكلوها ؛ أما إذا خلطها لإلصالح أو ملصلحة فقد عرفتم أ

العلماء ـ عفا اهللا عنا وعنهم ـ إذا عجزوا بني النصني قالوا هذا منسوخ ؛ وأقول إذا عجزوا وقد ال يكون بني 

النصني تعارض ؛ قد يكون كل نص حمموال على معىن ؛ وهذه مسألة خطرية ، جدا خطرية ؛ ألن معىن النسخ 

ىن النسخ أنك أنكرت املنسوخ وال ... حكما شرعيا ؛ فاملسألة خطرية ؛ إنكار املنسوخ ، ما هي مسألة هينة مع

  وهلذا ال جيوز ادعاء النص مع إمكان اجلمع أبدا .

  سؤال عن حكم نكاح املرأة ألوصافها السائل : 

رة ال إله إال اهللا ، إذا هذا قدح يف القرآن ، استغفر اهللا قل اللهم اغفر يل ؛ ليست أوضح بل هذا إشا الشيخ :

  ؛ لكن املعىن تنكح املرأة بأوصافها ال لعينها . أن يركز على املعاين واألوصافمن اهللا عزوجل أن اإلنسان ينبغي 

  سؤال عن اللغة اليت نزل ا القرآن يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم ؟ السائل :

مية يشكل عليك كالمه ؟ ما السبب أنه نزل القرآن بلغتهم ، اآلن لو كلم إنسان عامي باللهجة العا الشيخ :

  يشكل ؛ فهم يف وقتهم اللغة العربية الفصحة مثل اللغة العامية عندنا اآلن.

  سؤال عن من يأخذ أموال اليتامى لينقضها من التلف ؟ السائل :

إذا كان هناك ظامل يأخذ أموال اليتامى حلجة أنه سيحفظه ونعرف أنه ما يريد حفظها بل يريد أكلها  الشيخ :

  ء إنسان جيعلها مع ماله هذا جيب عليه .فجا

  ما حكم من ضم ماله ملا اليتيم مث خسر يف تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم ؟ السائل :

نقول مادام حني فعله يعتقد أن هذا األصلح ولكن أخلفت األمور ليس عليه شيء ليس عليه إمث وال  الشيخ :

)) وهذه قاعدة كل إنسان له والية يف تصرفه ... فضال أن  استطعتمفاتقوا اهللا ما ضمان ؛ ألن اهللا يقول: (( 

  تأيت األمور بغري اختياره بغري ما يتوقع .

  

)) مع أن وجوه االنتفاع مبال اليتيم كثرية  ... وال تأكلوا أموالهم ...ما الفائدة من قول اهللا تعاىل: ((  السائل :

  منها األكل واللباس وحنومها ؟



الفائدة من ذكر األكل ألنه أكثر ما يكون وأعم ما يكون من االنتفاعات وألنه هو الذي ينتفع به البدن  الشيخ :

إن انتفاعا مباشرة ؛ فاللباس أنت تنتفع به لكن من اخلارج ؛ فلهذا جتدون اآليات كلها تعرب يف الغالب بأكل (( 

  )) وأشبه ذلك .ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  يا أيها الذين آمنوا)) ((  الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

وآتوا اليتامى أموالكم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ ((  

إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 

فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا وآتوا النساء وثالث ورباع 

صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 

بلغوا النكاح فإن  اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 

  )) . ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسيبا

  )) . آتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيبو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) ؟  آتوا اليتامى أموالهمما معىن ((  الشيخ :

  أي أعطوهم أمواهلم كامال من غري نقص . الطالب :

  هل هذا يعين أن ندفع إليهم األموال وهم أيتام ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  وهم أيتام ؛  الشيخ :

  ال ندفع ؛ الطالب :

  )) ؟  آتوا أموالهمإذا كيف يقول: ((   الشيخ :

  أي حبفظها هلم ؛  الطالب :

  وأما الدفع ال يكون إال بعد بلوغ ورشد. الشيخ :

  ؟ اليتامى مجع  (( وآتوا اليتامى أموالهم ))يف قوله:  الشيخ :

  مجع يتيم وهو من اليتم ؛ زال اليتم . الطالب :

  الطفل هل يسمى يتيما ؟ إذا ماتت أمه ، إذا ماتت أم الشيخ :

  ال يسمى يتيما ؛ الطالب :

  ملاذا ؟ جعلنا من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه غري يتيم ؟   الشيخ :



  ألن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب خبالف األم . الطالب :

  )) ؟ إلى أموالكم)) كيف قال: ((  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكمقوله: ((  الشيخ :

  لو ضم ماله إىل ماله للحفظ هل ينهى عنه ؟ الشيخ : الشيخ :

  ال الطالب :

  ما هو الدليل من اآلية هذه ؟  الشيخ : 

   يدل على أن املراد ضمها لألكل يعين الطالب :

هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جوزا إضافة أموال اليتامى إىل أموالنا ال لألكل ولكن  الشيخ :

  فظ ؟ للح

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم المفسد من ((  الطالب :

  )) .المصلح 

  )) ؟  وال تتبدلوا الخبيثما املراد باخلبيث يف قوله: ((  الشيخ :

  أي ال تتبدلوا مال الطيب مبال الرديء ؛  الطالب :

  وعلى هذا الرأي ما املراد باخلبيث ؟  الشيخ :

  الرديء ؛  الطالب :

  وقيل ؟  الشيخ :

  خبيث أي احملرم ؛  الطالب :

  واملعىن أن أموال اليتامى إذا أخذمتوها فهي خبيثة . الشيخ :

  على الرأي الثاين هل هي خبيثة بذاا أو خبيثة لكسبها ؟  الشيخ :

  خبيثة لكسبها . الطالب :

  ا سبقها من املعىن ؟ )) ما موقعها مم إنه كان حوبا كبيرا(( مجلة  الشيخ :

   تبيانية  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  )) . إنه كان حوبا كبيراتعليلية ((  الطالب :

)) هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إىل أمواهلا ألكلها من كبائر الذنوب  إنه كان حوبا كبيرا((  الشيخ :

  ؟ 



  )) . حوبا كبيرانعم ألنه قال: ((  الطالب :

وإن خفتم أال تقسطوا مث قال اهللا تعاىل: ((  هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر ؟ ذكرناها . الشيخ :

)) يعين خشيتم وتوقعتم ؛ وقيل: املعىن ((  إن خفتم((  )) . في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...

)) أي أال  أال تقسطواتم ؛ والصواب أا على املعىن األول أي: خشيتم ؛ وقوله: (( )) : إن علم إن خفتم

)) وكانوا يف اجلاهلية يكون الرجل حتته يتيمة أي عنده مث يؤخر زواجها لنفسه  في اليتامى فانكحوا ...تعدلوا (( 

فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أم  حىت يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها ؛

  إذا خافوا أال يعدلوا يف اليتامى فليعدلوا عنهن 

  

   



 مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم (( وإنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

مث قال اهللا تعاىل:  . تعولوا )) أال أدنى ذلك أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن ورباع وثالث

)) يعين  إن خفتم((  )) . النساء ...وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من (( 

)): إن علمتم ؛ والصواب أا على املعىن األول أي: خشيتم ؛  إن خفتمخشيتم وتوقعتم ؛ وقيل: املعىن (( 

)) وكانوا يف اجلاهلية يكون الرجل حتته  في اليتامى فانكحوا ...)) أي أال تعدلوا ((  أال تقسطواوقوله: (( 

يتيمة أي عنده مث يؤخر زواجها لنفسه حىت يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن من أجل رعايتها والقيام 

؛ إىل أي شيء ؟ قال:  بنفقتها ؛ فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أم إذا خافوا أال يعدلوا يف اليتامى فليعدلوا عنهن

)) يعين انكحوا املرأة اليت تطيب لكم أي تروا طيبة وتستحسنوا ؛  ا ما طاب لكم من النساءفانكحو (( 

)) فأتى بـ" ما " دون " من " ؛ ألن " من " للعاقل إذا قصد شخص ؛ ما طاب لكم من النساء وهلذا قال: (( 

" يعين اإلبل ، يريد سبحان من سبحان ما سخركن لنا "  فإن قصد الوصف أيت بـ" ما " ؛ قالوا ومنه قول العرب

؟ يعين سبحان اهللا ؛ لكن ملا كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال قوة اهللا عزوجل وتسخريه أتى مبا ؛ قال: (( 

)) هل هي متعلقة بـ " انكحوا " ؟  ما طاب لكم من النساء)) وقوله: ((  فانكحوا ما طاب لكم من النساء

)) ؟ الثاين أقرب واألول جائز ؛ لكن ما طاب لكم : (( كم ؟ أو بيان ملا لقولهأي انكحوا من النساء ما طاب ل

)) هذه الكلمات الثالث يقول مثنى وثالث ورباع الثاين أقرب ؛ فينكحوا ما يطيب لكم من النساء (( 

 اثنتني ؛ (( )) أي: اثنتني مثنىالنحويون إا ال تنصرف ؛ واملانع هلا من الصرف الوصفية والعدل ؛ ألن معىن (( 

 )) أربعا أربعا ؛ فاملانع من الصرف هو الوصفية والعدل ؛ وعلى هذا نقول (( رباع)) ثالثا ثالثا ؛ ((  ثالث

)) يعين حال كون مثىن وثالث ورباع ؛ أي انكحوا على اثنتني اثنتني أو على ثالثا  النساء)) حال من ((  مثنى

نكحوا اثنتني وثالثا وأربعا خالفا ملن زعم ذلك وقال إن اآلية تدل على ثالثا أو على أربع أربع ؛ وليس املعىن ا

جواز نكاح التسع ؛ ألن اثنتني وثالث مخس ، ورباع أربعة ، اجلمع تسعة ؛ وهذا بعيد من هذا األسلوب يف اللغة 

منكم من ينكح العربية هذا األسلوب للتقسيم يعين منكم من ينكح اثنتني اثنتني ومنكم من ينكح ثالثا ثالثا و 

)) اخلطاب للجماعة ، اخلطاب للجماعة ليس لواحد ؛ فإذا كان اخلطاب  انكحوا أربعا أربعا ؛ ألن اخلطاب ((

)) على اجلماعة يكون املعىن: ينكح بعضكم اثنتني وبعضهم ثالثا وبعضكم أربعا  مثنى وثالثللجماعة فوزع (( 

؛ ويدل على هذا احلديث الوارد عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن الرجل ال يتزوج أكثر من أربعة ؛ أما 

أكثر من أربعة ، ومنها  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه خمصوص خبصائص متعددة يف نكاح ؛ منها أنه يتزوج

أنه يتزوج باهلبة ، ومنها أنه ال جيب عليه القسم على أحد األقوال ، ومنها أنه بعد أن خريهن فاخرتن اهللا ورسوله 



حرم عليه أن يتزوج غريهن إىل أن مات ، ومنها أن زوجاته ال حيل ألحد بعده أن يتزوجهن ؛ فالرسول عليه 

جاعل جد يف غريه ؛ وهذه اآلية من حيث الداللة كقوله تعاىل: (( الصالة والسالم خص خبصائص ال تو 

)) ولو أراد اهللا عزوجل أن يقول أعين ولو أراد اهللا تعاىل أن يبني  المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع

ستا إىل تسعة ، إىل التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتني أو ثالثا أو أربعا أو لعباده حل النساء 

)) مل يذكر  مثنى وثالث ورباع؛ وقوله: ((  وال يأيت ذا األسلوب املشتبه ؛ ألن القرآن نزل تبيانا لكل شيء

الواحدة ؛ ألن املقام مقام ختيري ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف اإلنسان أن ال يقسط يف اليتامى ، نقول إذا 

اثنتني فصاعدا ؛ الكيفية ؟  اء كمية وكيفية ؛ كمية مىت تكون الكمية ؟خفت أال تقسط يف اليتيمة فأمامك النس

)) فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وكمية ؛ ومعلوم أن الواحدة  ما طاب لكمقال: (( 

خفتم أال مثنى وثالث ورباع فإن ليس فيها الكمية واحدة ، الكمية يعين الزيادة بالكم من اثنتني فصاعدا ؛ (( 

أو ما ملكت )) أي فانكحوا واحدة وال تزيدوا عليها ((  أال تعدلوا فواحدة)) أي ظننتم ((  خفتم)) ((  تعدلوا

)) يعين أو انكحوا ما ملكت أميانكم ؟ ال ؛ ألن ما ملكت اليمني ال تنكح ، ملك اليمني توطء بامللك  أيمانكم

تزوج أمته ؛ صح ؟ حيرم على الرجل أن يتزوج أمته ؟ حيرم أن وال توطء بالنكاح ؛ وهلذا حيرم على الرجل أن ي

يتزوج أمته ؛ ألا حتل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمني ، واألضعف ال يرد على األقوى خبالف 

العكس فإنه يرد األقوى على األضعف ؛ لو اشرتى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له مبلك اليمني ؛ أعرفتم 

و كانت عنده أمة فإنه ال ميكن أن يتزوجها ؛ ألنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد ميلك الرقبة ؟ أما ل

))  أو ما ملكت أيمانكموال ... خبالف الزوج فإنه ال ميلك إال ... ؛ إذا ما يصح أن نقول إن قوله: (( 

حوا واحدة أو استمتعوا مبا ملكت أميانكم )) ألنه خيتلف املعىن ؛ بل املعىن: فانك فواحدة معطوفة على قوله: ((

أو كلمة حنوها ؛ املهم أا ليست معطوفة على ما سبق إال من بعد عطف اجلمل فيقدر فعل مناسب لقوله: (( 

)) " ذلك " املشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم  ذلك أدنى أال تعولوا((  )) . أو ما ملكت أيمانكم

عند خوف عدم العدل يف اليتامى ؟ أو األمرين يتزوج اإلنسان اثنتني أو ثالثا أو أربعا  العدل ؟ أو املشار إليه أن

يعين نكاحكم مثىن وثالث ورباع إذا خفتم أال تقسطوا يف اليتامى أو نكاحكم  )) ذلك(( ؟ األمرين ، يعين 

)) يعين أال جتورا ، هذا هو معىن اآلية املتعني ؛  أال تعولوا)) أي أقرب ((  أدنىواحدة إذا خفتم أال تعدلوا (( 

وأما ما يروى عن الشافعي من أن املعىن أدىن أال تكثر عيالكم ، فهو قول ضعيف جدا ، جدا ضعيف ؛ ملاذا ؟ 

ألن كثرة العيال مرغوبة عند اهللا ؛ وألن العيال يكثرون إذا جامع اإلنسان ما ملكت ميينه ، واهللا يقول: (( 

)) فإذا كان عند اإلنسان مائة وليدة مائة جارية وجامع   و ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوافواحدة أ



كل واحدة كم يأتيه يف السنة ؟ مائة ولد ، يأتيه يف السنة مائة ولد ؛ فإذا كان األمر كذلك فكيف نقول إن 

رب هذا القول ضعيف جدا ملنافاته اإلنسان إذا جامع ما ملكت ميينه يكون أدىن إىل عدم العيال ؛ وهلذا يعت

  مقصود الشارع يف كثرة األوالد وألن قلة األوالد ال تكون فيما إذا جامع اإلنسان مملوكاته .

هل يصح أن يسأل الرجل الذي هو ويل املرأة أن يتزوجها كأن كان ابن عمها ، وكيف يكون العقد يف  السائل :

  ذلك ؟

ن اإلنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فال حرج ، يسأهلا يقول هل أي نعم يصح وهو ويل ، لو كا الشيخ :

تراضني أن أتزوجك ؟ إذا قالت نعم ، يتزوج ؛ لكن كيف يعقد ؟ يأيت باثنني شاهدين ويقول: أشهدكما أين 

ل ؟ ما يقول قبلت ، أشهدكما أين تزوجت مولييت فالنة ، أو و قيتزوجت مولييت فالنة ؛ يقول قبلت أو ما 

  ) . أعتقتك وجعلت عتقك صداقكوجت نفسي مولييت فالنة ، كقول النيب عليه الصالة والسالم لصفية: ( ز 

  )) ؟ ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...سؤال عن معىن قوله تعاىل: ((  السائل :

  أي أنه إذا صارت موزعة ال مينع أن نأيت مبا يدل على الكرار . الشيخ :

صارت  "زوجته  "رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد ملالكها ، فإذا اشرتى الرجل األمة إذا تزوج  السائل :

  مملوكة له ولكن الولد كيف يكون حاله ؟

  الولد مملوك للسيد . الشيخ :

... فانكحوا ما طاب لكم ما رأيكم فيمن يستدل ذه اآلية على أن األصل التعدد قوله تعاىل: ((  السائل :

  )) ؟ ...من النساء 

  سيأتينا يف الفوائد . الشيخ :

  )) ؟  أال تقسطوا في اليتامىما معىن قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  أال تعدلوا يف معاملتهم . :  الطالب :

  من هم اليتامى ؟  الشيخ :

  من مات أبوه ومل يبلغ . الطالب :

  )) كيف أال تقسطوا ؟ أال تقسطوا في اليتامىقوله: ((  الشيخ :

   حتقيق العدل : الطالب

  

يربط بني جواب الشرط وفعل الشرط يعين  )) املسألة يف النكاح ؟فانكحوا يعين كيف العدل ؟ ال ال ((  الشيخ :



  نريد صورة تربط بني فعل الشرط وجوابه ؟ 

  أال يعدلوا فيها بأن يأخذ أمواهلا ؛  الطالب :

يعين مثال تكون عنده بنت عمه وخياف أال يعدل فيها بأن ال يتزوجها مبهر املثل يعطيها أنقص فبني اهللا  الشيخ :

  )) . فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...عزوجل أن الباب مفتوح (( 

إذا خرجت عن أصلها البد أن يكون  )) ؟ ما طاب لكمملاذا عرب بـ" ما " دون " من " يف قوله: ((  الشيخ :

  ناك فائدة ؟ ه

  ألنه قصد الوصف ال املرأة شخصها . الطالب :

  )) يعين ؟  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدةقوله تعاىل: ((  الشيخ :

  يعين إن خفتم أال تعدلوا بينهن ؛  الطالب :

  بني من ؟  الشيخ :

  ؛ بني الزوجات  الطالب :

  فانكحوا واحدة . الشيخ :

  يف اآلية دليل على عدم وجوب العدل بني اإلماء من أين يؤخذ ؟   الشيخ :

  )) أو ما ملكت أيمانكم من قوله: ((  الطالب :

  فدل على أنه ال جيب العدل بني اإلماء . الشيخ :

  ))  أال تعولواما معىن قوله: ((  الشيخ :

  أال جيوروا ؛  الطالب :

  كيف كان أقر أال جيوروا ؟  الشيخ :

  يعين ال جتوروا بني الزوجات ؛ الطالب :

يعين إذا اقتصر على واحدة ؟ فليس معها من جيب العدل بينهما ؟ أقول ألنه إذا اقتصر على واحدة مل  الشيخ :

جيب عليه العدل ألنه ليس معها ثانية ؛ وحينئذ ال يكون هناك جور ؛ وكذلك فيما بني اإلمياء ال جيب العدل فلو 

  نه ال جيب العدل .مال إىل إحداهن فال جوز أل

من  )) . وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...من فوائد اآلية الكرمية: (( 

إن خفتم أال تقسطوا في ؛ لقوله: ((  فوائدها: أنه جيب على اإلنسان االحتياط إذا خاف الوقوع يف احملرم

ومن فوائدها: أنه ينبغي  يعين وال تعرضوا أنفسكم للجور .)) اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 



لإلنسان أن يتزوج من تطيب نفسه ا ؛ ألن ذلك أدىن أن يؤدم بينهما ؛ وهلذا شرع لإلنسان أن ينظر إىل 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان أو تبني خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار  خمطوبته حىت تطيب نفسه ا .

)) فإذا كان الرجل ال  فانكحوا ما طاب لكمان على نكاح ابنة عمه مع أنه ال يريدها ؛ ألن اهللا يقول: (( اإلنس

تطيب نفسه ذه املرأة كيف يتزوجها ؟ فما يفعله بعض البادية الشك أنه خطأ خمالف للشرع ؛ فإن ابنة عمه إذا 

عزوجل إذا سد باب حرام فتح باب حالل أو أبواب ومن فوائدها: أن اهللا  مل يتزوجها يتزوجها غريه من الناس .

)) يعين فال تتزوجوهن ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء ؛  أال تقسطوا في اليتامىحالل ؛ ألن قوله: (( 

وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه يفتح باب احلالل لئال ي ... آمال اإلنسان العمل 

يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا ظن تقدم هلذا نظائر أتينا عليها يف الشرح ، منها قوله تعاىل: (( واحلركة ؛ وأ

)) ومنها إرشاد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل بيع التمر الرديء بالدراهم مث يشرتى بالدراهم  وقولوا انظرنا

؛ تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه اآلية مشروعية التعدد ؟ أو ومن فوائدها: مشروعية التعدد يف الزوجات  مترا طيبا .

جواز التعدد ؟ ألن هناك فرق بني أن نقول مشروع أو نقول جواز ؛ الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد ؛ ألن 

عرض العدد هنا يف مقابلة املنع من نكاح اليتامى الاليت خياف اإلنسان أال يقسط فيهن ؛ فكأنه قال: إذا تركت 

نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتني أو ثالثا أو أربعا ؛ وهذا هو األقرب ؛ لكن يؤخذ مشروعية 

التعدد من أدلة أخرى ، منها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أراد من أمته تكثري النسل ، وهذا حيصل بالتعدد 

ديدة يقول: إن الشيعة يف القطيف بدئوا يسوون ؛ وقد عرض علي بعض الناس قصاصة ج أكثر مما حيصل بإفراد

عمال طيبا يف احلقيقة وهو احلفل اجلماعي يف األنكحة حىت أم مجعوا يف ليلة واحدة يف وليمة واحدة فوق 

أربعني عروسا ، مخس وستني ؟ مخس وستني عرسا يف ليلة واحدة ؛ أفهمتم املعىن اآلن ؟ يعين بدل ما نروح يف 

رجل واحد فقط جنعل يف هذه الليلة يف نفس القصر عشرين رجال أو مخس وستني رجال أو  القصر ... يف عرس

مائة رجل ؛ وهذا الشك أنه يوفر النفقات ويوفر التعب ، تعبا على الناس ، وهذا سنة حسنة إذا ابتدأ الناس إذا 

يف هذا القصر أربعني واحد  ما تيسر ألن الناس يدعون أمما ؛ لكن إذا علما أن حصل الناس يفعلونه فهذا طيب .

ائيت رجل مزوج نأخذ هلم أربعني غرفة وإذا مل يكن حنط خيام ، ما نكثر املدعوين بدل ما يدعو واحد منها م

فيف واملئونة وأعظم نكاح واهللا إذا أرادوا ذا وجه اهللا أثيبوا عليه ألن هذا من باب التخ يدعو عشرين رجال ؛ .

من سن في اإلسالم هذه مسألة ثانية مسألة أخرى اليت تشري إليه ؛ لكن كالمنا ( مئونة ؛ على كل حال  بركة .

ومن فوائدها: أنه ال جيوز جتاوز األربعة ؛ لقوله:  . ) سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة

)) مع أن املقام مقام فتح باب للناس وتكثري ومنة ؛ ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما  مثنى وثالث ورباع(( 



فإن خفتم أال تعدلوا ومن فوائدها: حترمي الوسائل إىل احملرم ؛ لقوله: ((  يكون من املنة اليت ليس ورائها شيء .

ه القاعدة قاعدة عظيمة يف عدم العدل ؛ وهذ)) فأوجب االقتصار على الواحدة إذا خاف اإلنسان  فواحدة

أصول الفقه أن للوسائل أحكام املقاصد ، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، وما ال يتم املندوب إال به فهو 

ومن فوائدها: أنه ال جيب العدل بني اإلماء يف اجلماع وال يف غريه ؛  مندوب ، وما حيصل به احملرم فهو حرام.

فإن خفتم أال ومن فوائدها: وجوب العدل بني الزوجات ؛ لقوله: ((  )) . نكمأو ما ملكت أيمالقوله: (( 

من كانت له )) واجلور بني الزوجات من كبائر الذنوب ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: (  تعدلوا فواحدة

أو ما ؛ لقوله: ((  ومن فوائدها: إثبات ملك اليمني ) .امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل 

)) وال ميكن رفع هذا احلكم الشرعي خمافة ذم الناس أو مشاتتهم ؛ بل الواجب بقائه أي بقاء  ملكت أيمانكم

ملك اليمني إذا وجد سببه ، إذا وجد سبب ملك اليمني ؛ وما هو سبب ملك اليمني ؟ الكفر ، الكفر إذا قاتل 

ن فوائدها: إثبات امللكية لإلنسان وإثبات الرق ، إثبات امللكية وأن وم املسلمون الكفار وسبوا نسائهم وذريتهم .

اإلنسان ميلك ؛ وال ينايف هذا أن نقول إن امللك هللا وذلك ألن امللك ملكان: ملك شامل كامل ال يسأل فيه 

ارة املالك عن أي تصر ، وهذا ملن ؟ هللا ؛ وملك دون ذلك يف الشمول والتصرف فهذا ثابت ، مث هو أنواع: ت

ميلك اإلنسان رقبة ، وتارة ميلك املنفعة ، وتارة ميلك املنفعة والرقبة ؛ عرفتم ؟ تارة ميلك املنفعة مثل ؟ املستأجر ؛ 

وتارة ميلك الرقبة فقط ؟ كعبد موصى به لشخص ومبنفعته لشخص آخر ، فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك 

الفائدة من الوصية بعبد ومبنفعته بعبد آخر ؟ نقول ال فائدة ،  الرقبة عبيد ؛ عرفتم ؟ لكن كأين لبعضكم أقول: ما

العتق إذا أعتقه مالك الرقبة صار حرا ، ومالك املنفعة له منفعته ؛ املهم على كل حال وملك العني ، وملك 

ر ؛ ومن فوائدها: أن اليمني أفضل من اليسا منفعة ، وملكهما مجيعا ؛ كاملالك املعتاد الذي ميلك مدة تصرف .

امللك إليها ؛ والشك أن اليمني أفضل من اليسار ؛ وهلذا تعد اليمني لإلكرام واليسار لإلهانة ،  ألنه أضاف

ومن فوائدها: تفاضل األعمال يعين بعضها أعلى  الشيء الطيب يتناول باليمني والشيء اخلبيث يزال باليسار .

ألن األدىن اسم تفضيل  )) أدنى أال تعولوا ذلكمن بعض يف السوء وأدىن من بعض يف احلسن ؛ لقوله: (( 

 آتوا)) ((  وآتوا النساء صدقاتهن نحلةمث قال اهللا عزوجل: ((  فالبد أن يكون هناك من فاضل و مفضول .

))  آتوا " و " آتوا " أن " آتوا " مبعىن أعطوا ، و" أتوا " مبعىن جاءوا ؛ إذا ((أتوا )) أي أعطوا ؛ والفرق بني " 

)) هل هو لألزواج أو  آتوا)) اخلطاب يف قوله: ((  آتوا النساء صدقاتهنوا ، " وأتوا "  مبعىن ؛ (( مبعىن أعط

لألولياء ؟ يف اآلية قوالن ؛ القول األول: أنه لألولياء ؛ فيكون املعىن أن اهللا أمر أولياء أن يعطوا النساء صدقان 

ذا زوج الرجل ابنته أخذ املهر ومل يعطها إال ما تلبسه ليلة بدون أن يأخذوا منهن شيئا ؛ ألن العرب يف اجلاهلية إ



الزفاف والباقي يأخذه يسلبه إياها فأمرهم اهللا أن يعطوا النساء صدقان حنلة ؛ والقول الثاين: أن احلطب لألزواج 

ة حتتمل أمرهم اهللا عزوجل أن يعطوا النساء صدقان عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره ؛ وإذا كانت اآلي

وآتوا النساء املعنيني بدون تناقض فما الواجب ؟ محلها على الوجهني ، فنقول: اخلطاب لألزواج ولألولياء ؛ (( 

)) يعين متزوجات بدليل قوله: (( صدقان )) وصدقات مجع صدقة وهي املهر ومسي  النساء)) ((  صدقاتهن

)) أي عطية طيبة ا نفوسكم ؛ يقال:  نحلةذا االسم ألن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة ؛ وقوله: (( 

))  آتوا النساءحنله ، أي أعطاه هدية طيبة ا نفسه ؛ وعلى هذا فزعم بعضهم أا مفعول مطلق لقوله: (( 

فهي مثل قول القائل: وقفت قياما ، أو جلست قعودا ؛ ألن آتى مبعىن حنل وآتوا مبعىن احنلوا ، والنحلة هي 

 )) يعين النساء ؛ وقوله: (( إن طبن((  )) لكم عن شيء منه نفسا فكلوهفإن طبن العطية عن طيب نفس .(( 

ارة حيول عن الفاعل كما يف هذه اآلية ، وتارة حيول عن )) مصدر حمول عن الفاعل ، واملصدر احملول ت نفسا

فإن طبن لكم عن شيء منه )) يعين عيون األرض ؛ ((  وفجرنا األرض عيونااملفعول به كما يف قوله تعاىل: (( 

)) " من " قيل: إا تبعيضية ؛ وقيل: إا بيانية ؛ فعلى األول يكون املعىن: إن طنب لكم عن بعضه ؛ وعلى 

 يكون املعىن: إن طنب لكم عن كله أو بعضه ؛ ألن " من " بيان حملل احلكم بقطع النظر عن كونه كله أو الثاين

)) عرب باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع إذ أن األكل يغذي  إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوهبعضه (( 

فإن منفعتها خارجية ، فاللباس كسوة البدن وينموا به البدن خبالف اللباس وخبالف املساكن وخبالف املراكب 

خارجية ؛ ولكن األكل كسوة داخلية ؛ صح ؟ األكل كسوة داخلية ؟ منفعة نعم صحيح منفعة لكن هي كسوة 

)) التناسب بني  إنك لك أال تجوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحىأيضا ، قال اهللا تعاىل: (( 

واضح ، وبني اجلوع والعري واضح ؛ ألن الشبع كسوة الباطن ، املعدة  الظمأ والضحى الذي هو حرارة الشمس

فاضي ما فيها شيء عاري فإذا أدخلت الطعام فيها غطاها وكساها ؛ فهو كسوة باطنية ؛ على كل حال إذا (( 

ف )) أقول عرب باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع ألن منفعته للبدن مباشرة ينموا به البدن خبال فكلوه هنيئا

))  مريئا)) أي حني األكل ؛ ((  فكلوه هنيئااللباس وخبالف املسكن وخبالف املركوب فإا منفعة خارجية ؛ (( 

أي بعد األكل ؛ فاملريء حممود العاقبة ، واهلينء سهل املساق ؛ وأضرب لكم مثال يبني: إذا أعطى شخصا من 

مرات قبل أن تصل إىل معدته ؛ ألن فيها شوكة غري أهل جدة مسكة وأراد يأكلها ميكن إذا أكلها ... عشر 

وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه ا ؛ هل هذا األكل هينء أو غري هينء ؟ غري هينء ؛ لكن اجلداوي تسمع 

صريخ عظامها بني أسنانه وال يبايل ، وهذا الشيء شاهدته أنا ، شاهدته أنا بنفسي ، يأخذ ال ... وجيعل بني 

صيغه بسهولة ؛ قرض التمر اليبيس ؛ هذا يكون هنيئا له أو ال ؟ هذا يكون هنيئا له ألنه يأسنانه يقرضه كما ن



)) قلنا حممود العاقبة ، رمبا يأكل اإلنسان أكال لينا لذيذا يف الفم لكن مريئا لكن ملن مل يعتده ليس هنيئا ؛ (( 

   مريء ، هذا غري مريء .إذا وصل إىل بطنه جعل يتلوى منه ، ماذا يكون ؟ مريء أو غري مريء؟ غري

هل من ذلك ما يفعله بعض الناس ، يكون الطعام حارا يشوي يده مث يشوي فمه مث يبتلع بسرعة مث يشوي بطنه 

؟ هذا ليس حممود العاقبة ؛ ألنه يضره ؛ لكن بعض الناس سبحان اهللا ما يهمه هذا الشيء ؛ والذي ينبغي أن 

مريئا ؛ وهلذا قال بعض الناس كلمة أعجبتين ، قال:"  كل ما يلذ لبطنك يأكل اإلنسان أكال حممود العاقبة يكون 

ال ما يلذ لفمك " صحيح ؟ أحيانا إنسان يأكل الطعام طعمه طيب و ... حلو ؛ لكن إذا وصل إىل البدن 

يكون إن الطعام أوجع البطن إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: " 

" يكون حراما حيرم أن يأكله إذا خاف األذى أو التخمة ؛  حراما إذا خاف اإلنسان منه ألذى أو التخمة

األذى بأيش ؟ األذى باألكل حيمل بطنه وقد مأله يتعب حىت إذا جلس ميكن ال جيلس إال مرتبعا بشدة مأل 

ة ؟ ما هي ؟ شبع ؛ ال ، التغري ، حنن البطن ، هذا نقول حيرم عليك أن تأكل ؛ أو التخمة ؛ أتعرفون التخم

نسميها غرية أو غرية كطرية يعين الغري والتغري احلمد هللا ـ يأيت باملآكل قليل جدا ؛ لكن فيما سبق ملا كانت املآكل 

ليست بذلك الطيبة جيد اإلنسان التخمة ، يصري إذا جتشع يظهر منه رائحة خبيثة ورمبا يصاب مبرض ؛ على كل 

... كثريا ، شيخ اإلسالم رمحه اهللا يقول: إن اإلنسان إذا خاف من األكل األذى أو التخمة فإنه حال أنا است 

حيرم عليه ؛ وما قاله له وجه ؛ لكن مع األسف أننا اآلن نأكل كثريا مث إذا مألنا البطون ذهبنا نطلب املهضم ؛ 

هها من أجل أنه ملا يأكل يشرب هذا ؛ بصفوفها البيبسي وما أشبأليس كذلك ؟ بل إين بعض املواعد أجد فيها 

نقول ال تكلف نفسك ، كل أكال معتادا ؛ وحدثين إنسان طبيب كان عندي يف األسبوع املاضي طبيب أمريكي 

حسب ابن آدم أصال يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال احلديث: ( 

) يقول هذا أصول الطب ،  لث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثهلقيمات يقمن صلبه فإن كان ال محالة فث

يا أيها الذين آمنوا إذا هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد ميرض أحد ؛ أما اآلية فهي قوله تعاىل: (( 

)) قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين 

يقول هذه األعضاء اليت هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض لألوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت يف 

 بعداليوم والليلة مخس مرات بقيت نظيفة ؛ إذا اإلسالم دين النظافة ودين احلمية ، وهذه أصول الطب ؛ فقلنا له 

وهو الذنوب ؛ ألنه يغفر لإلنسان يف آخر من شيء آخر غري هذا ، إن الطهارة هذه تطهر األذى املعنوي  هفي

  قطراته ؛ لكن هذه ال يعرفها الكفار ، الكفار ليس هلم إال الظاهر ؛ فأقول 



  . مريئا )) هنيئا فكلوه نفسا منه شيء عن لكم طبن فإن نحلة صدقاتهن النساء (( وآتواتتمة تفسري اآلية: 

وحدثين إنسان طبيب كان عندي يف األسبوع املاضي طبيب أمريكي أصال ، يقول: أنا أسلمت على حادث 

يقمن صلبه فإن كان ال محالة حسب ابن آدم لقيمات واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال احلديث: ( 

) يقول هذا أصول الطب ، هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما   فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم كاد ميرض أحد ؛ أما اآلية فهي قوله تعاىل: (( 

)) يقول هذه األعضاء اليت هي بارزة ظاهرة وأرجلكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم 

تتعرض الغبار وتتعرض لألوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت يف اليوم والليلة مخس مرات بقيت نظيفة ؛ إذا 

 اإلسالم دين النظافة ودين احلمية ، وهذه أصول الطب ؛ فقلنا له بعد فيه شيء آخر غري هذا ، إن الطهارة هذه

تطهر األذى املعنوي وهو الذنوب ؛ ألنه يغفر لإلنسان يف آخر من قطراته ؛ لكن هذه ال يعرفها الكفار ، الكفار 

ليس هلم إال الظاهر ؛ فأقول: إننا لو جربنا ولو أسبوعا واحدا أال نأكل كثريا ؛ ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا مل  

اذا نقول ؟ نقول كل ؛ وحدثين بعض الناس أن الدول اليت كثريا جعت قبل أن تأيت الوجبة األخرى ؛ صح ؟ م

تسمي نفسها الدول الباقية يأكلون يف اليوم والليلة مخس وجبات ؛ أليش ؟ ألم ما يكثرون ، يأكلون مث إذا 

ليلة جاعوا أكلوا مث إذا جاعوا أكلوا ولو أنكم جتربون ملدة أسبوع والليلة األربعاء وختربون إن شاء اهللا بالنتيجة 

  أربعاء القادمة .

  يقول إن الشيعة معروفون بالعداء ألهل السنة واجلماعة فكيف يكون فعلهم حممودا ؟ السائل :

هذا يقول إن الشيعة معروفون بأم أعداء ألهل السنة واجلماعة فكيف يكون فعلهم حممودا ؟ نقول: إن  الشيخ :

حيمد على دينه ؛ ألنه ال يلزم محدنا فعلهم هذا أن حنمدهم على دينهم ؛ بل ال  اإلنسان قد حيمد على فعله وال

نشك أم على دين باطل وأم بعيدون عن الصواب وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إىل طريق أهل السنة ؛ 

أهل السنة هل  انوالعجب أم يقولون هم أهل السنة يعين يقولون ألهل السنة أنتم على السنة مث خيالفوا فإذا ك

السنة ؟ وهذا اإلنسان حيمد على كرمه وهو كافر ، حيمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو   أنتم تريدون أن

لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤالء ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أسرى بدر: ( كافر 

واره ، الرسول دخل جبوار مطعم ؛ فالواجب ، العدل حنن نقول ) ملاذا ؟ ألنه كان دخل جب األسرى لتركتهم له

بالعدل أن فعل احملمود من أي شخص كان حيمد ؛ نعم لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص 

بنفسه أو يكون بذلك دعاية ملا عليه من الباطل فحينئذ نسكت ، نأخذ باخلري دون أن حنمد من سنه إذا مل 

  يكن أهال للحمد .



  )) ؟ فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ...سؤال عن قوله تعاىل: ((  السائل :

)) هذا واضح  فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة)) ألن اهللا قال: ((  أو ما ملكت أيمانكممن قوله: ((  الشيخ :

)) يعين  ما طاب يف النكاح ؛ أو إن خفتم أال تعدلوا فأنتم جامع ما ملكت أميانكم ؛ ال غري معطوف على ((

ليس معطوفا على " واحدا " ألن من نكح ملك اليمني وجب عليه العدل ؛ صح ؟ يعين مثال لو أن رجال تزوج 

)) يعين جامع ما ملكت أيمانكم من أمتني من سيديهما أو من سيدمها وجب عليه العدل ؛ لكن اهللا يقول: (( 

  أو انكحوا ما ملكت أميانكم مبعىن اجلماع .

  سؤال عن حكم رؤية الزوجة قبل اخلطبة ؟ :السائل 

يشرتط عليها ؛ ما يشرتط ، طلب منه أن يراها قبل العقد ؛ ال ما جيرب كيف جيرب ؟ صحيح كان الناس  الشيخ :

  باألول ما يراها أبدا .

)) يف  قياماوال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: (( 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن قال اهللا تعاىل: ((  )) . قياما)) ويف ((  السفهاءاآلية قراءتان يف (( 

وجوب إعطاء من فوائدها: ف يستفاد من هذه اآلية فوائد: )) . لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

أنه ال جيوز للويل أن يأخذ شيئا من صداق النساء ؛ لوجهني  ومن فوائدها: )) . آتواالنساء مهورهن ؛ لقوله: (( 

آتوا النساء ؛ الوجه األول: أنه أضاف الصداق إليهن فهو ملكهن ؛ والوجه الثاين: أنه أمرنا بإيتائهن صداقهن (( 

 )) وهذه املسألة اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال: جيوز لألب خاصة أن يشرتط لنفسه من مهر صدقاتهن

ابنته ما شاء ؛ وقال بعض العلماء: ال جيوز ال لألب وال لغريه أن يشرتط لنفسه شيئا من املهر ؛ والذي تؤيده 

السنة أنه ال جيوز أن يشرتط الويل لنفسه شيئا من املهر سواء كان األب أم غريه ؛ لكن إذا مت العقد وأراد الزوج 

ه أو غريها من األولياء شيئا من اإلكرام فال بأس به كما دلت أن يعطي األب أو غريه من األولياء أو األم أو خال

ومن فوائدها:  على ذلك السنة ؛ أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة وال حيل ألحد أن يشرتط منه شيئا لنفسه .

ها: ومن فوائد أنه جيب إعطاءهن صداق على وجه النحلة يعين اهلدية التامة ، فال يكون فيه منة يف املستقبل .

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قبضته ؛ لقوله: ((  جواز إسقاط املرأة شيئا من املهر أو رده إن كانت قد

فإن ومن فوائدها: أنه لو أسقطت شيئا خجال أو حياء فإنه ال حيل قبوله ؛ لقوله: ((  )) .فكلوه هنيئا مريئا 

أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أهدى  )) وهلذا قال العلماء: إذا طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه

ومن فوائدها: أن من متلك شيئا عن طيب نفس  حياء وخجال فإنه ال جيوز أن تقبلها منه ؛ ألن هذا كاإلكراه .

ومن فوائدها: أنه  )) هنيئا حني األكل ، مريئا بعد األكل .هنيئا مريئا فإنه حيل له حاضرا ومستقبال ؛ لقوله: (( 



من مال الغري بغري طيب نفس منه ؛ ألن اهللا اشرتط حلل أكله أن يكون لطيب نفسه ؛ وقد ال حيل أخذ شيء 

) وكذلك جاء يف القرآن: ((  ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منهجاءت بذلك السنة صرحية: ( 

مث قال اهللا  . )) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم

)) وال تؤتوا السفهاء أموالكم ؛ قال: ((  )) هذا مبتدأ درس اليوم اجلديد وال تؤتوا السفهاء أموالكمتعاىل: (( 

)) وقراءة الثانية السفهاء أموالكم )) فيها قراءتان: القراءة األوىل مزتني حمققتني ((  السفهاء أموالكم(( 

 قياما)) األوىل على األصل ، والثانية بالتخفيف ؛ وكذلك قوله: ((  أموالكمالسفهاء حبذف إحدى اهلمزتني (( 

))  وال تؤتوا السفهاء أموالهميقول اهللا عزوجل: ((  )) واملعىن واحد . قيما )) و (( قياما )) فيها قراءتان: ((

لقلة يف سنة وإما لقصور أي ال تعطوه ، ال تعطوا السفهاء ، والسفهاء مجع السفيه وهو من ال حيسن التصرف إما 

ومن يف عقله ورشده ، هذا هو السفيه ؛ والسفه يكون يف األموال ويكون يف األعمال ، كما قال تعاىل: (( 

)) فمن رغب عن ملة ابراهيم احلنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان  من سفه نفسه يرغب عن ملة ابراهيم إال

)) أضاف  أموالكم)) ((  أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما( يقول: ( من أرشد الناس يف تصرفه يف أمواله .

األموال إلينا ؛ فاختلف العلماء هل املعىن: ال تؤتوا السفهاء أموالكم اخلاصة بكم ؛ ألم سوف يضيعوا بغري 

جل فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم ؛ وقال بعض العلماء: بل املراد بذلك أمواهلم هم لكنه أضاف إلينا من أ

الوالية ؛ فكأمنا يف واليتنا على هذا املال منلك هذا املال ؛ واآلية صاحلة للوجهني ، ومن قواعد التفسري أن اآلية 

))  جعل)) ((  التي جعل اهللا لكم قياماإذا كانت صاحلة لوجهني ال يتنافيان فإا حتمل عليهما ؛ وقوله: (( 

ل تقوم ا مصاحل ديننا ومصاحل دنيانا ، فكم من أسري فك باملال وكم مبعىن صري ، يعين جعلها اهللا لنا قيما األموا

من ضرورة أزيلت باملال ، وكم من يتيم تبغ قلبه باملال ؛ فاألموال يف احلقيقة قيام للناس يف أمور دينهم ودنياهم 

ملال أكثر من ضرورا حىت إن اهللا سبحانه وتعاىل يقدم اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس ؛ ألن ضرورة اجلهاد با

للنفس حىت الذي جياهد بنفسه حمتاج للمال ، ما الذي يوصله إىل ميدان القتال إال األموال ؛ وهلذا جند اهللا 

)) ارزقوهم يعين أعطوهم ((  وارزقوهم فيها((  سبحانه وتعاىل يقدم الذكر األموال يف اجلهاد على ذكر النفوس .

إشارة إىل أنه البد أن يكتسب )) أي يف األموال ؛ ومل يقل: منها  فيهاه: (( )) والرزق هو العطاء ؛ وقول رزقا

ألنه لو مل يتجر  الويل مبال هؤالء السفهاء حىت يكون الرزق فيها ال منها ، وفرق بني الرزق فيها والرزق منها ؛

ما أعطاهم نقصت ؛ ويكتسب صار العطاء منها ، إذا قدرنا أا مائة فأعطاهم نفقة عشرة رياالت نقصت ، كل

لكن إذا قال: فيها ، فاملعىن أن الرزق يكون فيها فيكون املال أوسع من الرزق املعطى وهذا يتضمن أن يتجر فيها 

)) أي أعطوهم ؛ أعطوهم أيش ؟ أعطوهم طعاما ، شرابا ؛ أما  وارزقوهم فيهامث يعطيهم من الرزق ، (( 



)) ما حيتاجون إليه من السراويالت  اكسوهم((  )) وقولوا لهم قوال معروفا واكسوهمالكسوة فقال: (( 

 وقولوا لهم قوال معروفا((  )) . وارزقوهم فيهاوالقمص وغريها ؛ بقي عندنا الفرش والسكن يدخل يف قوله: (( 

 تشبهوا بآنافكم )) أي حني إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا هلم قوال معروفا أي قوال يكون لينا هينا وال

تقول له قوال  عليهم ومتنوا عليهم ؛ ألن ذلك خالف الوالية احلقيقية ، فمثال إذا جاء السفيه يقول: اكسين ، ال

طعامك ، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية ألن املال ماهلم وإن كان مالكم فإنه ال ينبغي لكم  غليظا ، ال تقل

وال ا: حترمي إعطاء السفهاء األموال سواء هلم أو لينا على الوجهني ؛ لقوله: (( ومن فوائده أن متنوا مبا أعطيتم .

)) والنهي للتحرمي السيما إذا قرن النهي مبا يفيد العلة وهي السفهاء ، كأنه قال ال تعطوهم تؤتوا السفهاء 

أنه سبب للحيلولة بني ومن فوائدها: ذم السفه ، و  لسفههم ؛ ألم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا املال .

ومن فوائدها: أن السفه موجب للحجر على اإلنسان يف ماله ؛ وقد قسم العلماء رمحهم اهللا  اإلنسان وبني ماله .

احلجر إىل قسمني: قسم حلظ الغري ، وقسم حلظ النفس ؛ أما األول فمثل أن تستغرق ديون اإلنسان ماله ؛ ففي 

؟ حلظ الغري ؛ فإذا كان اإلنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن هذه احلال حيجر عليه املال ؛ ملاذا 

حيجر عليه حجر عليه ؛ وإن مل يطلبوا فإنه حيرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغرمي ؛ وإن فعل مل ينفذ التصرف 

ملاذا ؟ ألنه تعلق به ؛ وهلذا لو وقف اإلنسان الذي ديونه أكثر من ماله لو وقف شيئا من ماله مل ينفذ الوقف ؛ 

من  املشبوهحق الغري ، هذا هو القول الراجح يف هذه املسألة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ؛ أما 

املذهب فإن تصرفه نافذ ما مل يطلب الغرماء أو بعضهم احلجر عليه فإن طلبوا احلجر عليه حجر عليه ومنع من 

من احلجر: احلجر حلظ النفس ، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو اجلنون ؛  القسم الثاين التصرف يف ماله  .

يف ماله الذي ال حيسن التصرف ؛ هذا  السفيه حيجرالصغري حيجر عليه يف ماله و ماله و عليه يف فانون حيجر 

لنا ه ما شئت ؛ قحجر حلظ احملجور عليه وليس حلظ الغري ؛ فإذا قال احملجور عليه: هذا مايل دعوين أتصرف في

بتصليتنا إياه ؛ فلو أن أحدا أعطى  ومن فوائدها: أنه ال  عليك فسوف تفسد املال . ال ميكن ؛ ألنك سفيه وإذا

جمنونا عصا قلنا هذا حرام عليك ؛ ألنك إذا أعطيته عصا فسوف خيرج يضرب به الناس ؛ وإذا كان السفيه ينهى 

قائل: ما ضابط السفه الذي حيصل به احلجر ؟ فاجلواب أن أهل  فإذا قال عن إعطاء املال فكيف بانون .

العلم قالوا: إن السفيه هو الذي يبذل ماله يف احلرام أو يف غري فائدة ؛ فاألول كالذي يبذل ماله يف اخلمر 

واملخدرات وما أشبهها ، هذا سفيه حيجر عليه ؛ أو يف غري فائدة كالذي يسرف ماله يف املفرقعات أو يف 

فقاعات أو ما أشبه ذلك ، أو يشرتي زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط ، هذا سفيه أو رشيد ؟ امل

ومن فوائدها: حكمة اهللا عزوجل يف املال الذي أعطاه اهللا لعباده ، وهو أنه قيام للناس  هذا سفيه فحجر عليه.



ال قياما للناس يف مصاحل دينهم ودنياهم فإنه حيرم أن ومن فوائدها: أنه إذا كان امل يف مصاحل دينهم ودنياهم .

ومن فوائدها: أنه  يصرف يف غري ما فيه قيام دينهم ودنياهم ؛ ألن اهللا جعله قياما تقوم به مصاحل الدين والدنيا .

ومن فوائدها: أنه  )) . وارزقوهم فيهاجيب على ويل السفيه أن يتصرف يف ماله مبا حيصل به الفائدة ؛ لقوله: (( 

جيب أن يرزقوا ما حيتاجون إليه من طعام وشراب وغري ذلك ؛ ألن األمر يقتضي الوجوب السيما وأنه متعلق حبق 

أن ال يغلظ له القول بل يقول له القول املعروف حىت جيمع ومن فوائدها: أنه جيب على من واله اهللا على  الغري .

)) ابتلوا )) ((  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ...اهللا تعاىل: ((  مث قال بني اإلحسان القويل والفعلي .

)) مجع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه ، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ األب ؟ قبل  اليتامىاختربوا ؛ و(( 

ىت " هنا ابتدائية أي )) " ح حتى إذا بلغواوقوله: ((  بلوغ الطفل ، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل .

)) "  حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهماختربوهم واستمروا يف االختبار (( 

)) جواب الشرط ؛ فيكون  فادفعوا إليهم أموالهم)) شرطية أيضا ؛ ((  فإن علمتمإذا " شرطية ؛ وقوله: (( 

  للغة العربية ، ومنه قول الشاعر: هذا شرطا يف ضمن شرط آخر وهو سائغ يف ا

  منا معاقل عز زانها كرم    تجدوا  تدعروا إن تستغيثوا بنا إن                            

)) شرط يف ضمن شرط ؛ وقوله:  حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمهذه (( 

)) أي أبصر ؛ وقوله: آنس آنست من جانب الطور نارا أي أبصرمت ؛ ومنه قوله تعاىل: ((  (( فإن آنستم ))

)) الرشد يف كل موضع حبسبه ولكنه جيمع مجيع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف ، هذا هو  رشدا(( 

منتهيا عما حرم اهللا ؛ ... ة الرشد إن كان يف املال فبأن يبيع اإلنسان ويشرتي مرارا وال يغنب إال مبا جرت به العاد

وإن كان يف التصرف للغري فأن يكون حسن الوالية ؛ ومنه الرشد يف والة النكاح وأن يكون عاملا بالكفو ومصاحل 

فادفعوا ((  النكاح ؛ إذا الرشد ؟ يف كل موضع حبسبه ؛ ما املراد به هنا ؟ رشدا أي تصرفا صحيحا يف أمواله .

)) يعين أوصلوها إليهم وال تقولوا: ائتوا  فادفعوا إليهمهم إليهم إياها ؛ وقوله: (( )) أي أعطو  إليهم أموالهم

  خذوا أموالكم ، أنتم ادفعوا إليهم ؛ وسيأيت أن هذا الويل له األجرة أو األكل باملعروف حسب ما تقتضيه احلال .

)) جيوز أن تكون مفعوال مطلقا أي  اإسراف)) قوله: ((  أن يكبروا إسرافا وبدارا)) أي أمواهلم ((  هاوتأكلو(( 

)) أي مبادرة ؛ بدارا أكرب إسراف ؛ واإلسراف هو جماوزة احلد ، وهو أيضا يف كل موضع حبسبه ؛ وقوله: (( 

هم ؛ ألم إذا  )) أي بدارا لكربهم يعين تبادر كرب  أن يكبروافهي من بادر مبعىن استعجل يف الشيء ؛ وقوله: (( 

روا راشدين ؛ فرمبا يأكل بعض األولياء أمواهلم على وجه اإلسراف أو على وجه االقتصاد عليهم وصا كربوا زالت

لكن يبادر ؛ وهلذا ال يقول قائل إن الكلمتني مرتادفتان بل نقول اإلسراف جماوزة احلد ، فإذا كان يكفيه عشرة 



ومن  كل قبل أن يقبض ؛ (( )) يعين أن يأخذ بال إسراف لكن يبادر ، يبادر باأل وبداراأخذ مخسة عشر ؛ (( 

(( )) من كان من األولياء غنيا ال حيتاج إىل مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن األكل  كان غنيا فليستعفف

)) لألمر ، والثاين لإلباحة ؛ أقول الالم  فليستعففالالم هنا يف قوله: ((  ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ))

)) لإلباحة ؛ وذلك أن األول مطلوب منه أن يستعفف  فليأكل)) لألمر ، ويف قوله: (( فليستعفف يف قوله: (( 

)) عن األمر ؟ قلنا: ألا  (( فليأكلفإذا قال قائل: ما الذي أخرج الالم يف قوله:  ، والثاين مباح له أن يأكل .

لرفع احلظر يعين إما لإلباحة على )) واألمر بعد النهي  وال تأكلوها إسرافا وبداراأعقبت النهي وهو قوله: (( 

)) أي  ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروفقول بعض العلماء أو لرفع احلظر ؛ وهنا إذا رفع احلظر فهو مباح (( 

فليأكل أكال باملعروف أي مبا جرى به العرف ؛ فال يأكل أكل األغنياء وإمنا يأكل أكل مثله ، مثال ذلك: إذا  

أكل األغنياء ألين ويل عليه ؛ قلنا ال جيوز ، كل باملعروف ، واملعروف ما جرى به كان فقريا فقال أنا سآكل 

))  فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهمقال: ((  العرف ؛ ومن املعلوم أن أكل الفقري ليس كأكل الغين .

)) يعين أشهدوا أنكم  عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدواومىت ندفع إليهم أمواهلم ؟ إذا بلغوا ورشدوا (( 

)) من الكفاية يعين أنه جل وعال يكفي عن كل أحد ؛ والباء يف كفى (( ))  وكفى باهللا حسيبادفعتموها (( 

" واحلسيب مبعىن الرقيب احملاسب ؛ فهذه  وكفى اهللا حسيبا)) زائدة لتحسني اللفظ ، واألصل "  باهللاقوله: (( 

اجلملة ديدا ألولياء اليتامى من أن يتجرءوا على أكل أمواهلم إسرافا وبدارا أن اآلية كما رأيتم ختم اهللا ذه 

  )) . وابتلوا اليتامىيستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ أوال: وجوب اختبار اليتامى ؛ لقوله: ((  يكربوا .

ومن فوائدها: أنه  ختبار ـ جتارب .العمل بالتجربة ؛ من أين يؤخذ العمل بالتجربة ؟ ألن االبتالء ـ أعين اال ثانيا:

جيوز لويل اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا الختباره ، فإذا رأى منه متردا على االختبار فله أن يؤدبه حىت 

حتى إذا بلغوا ومن فوائدها: أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع ماله إليه ؛ لقوله: ((  خيتربه ليتم ما أمر اهللا به .

ومن فوائدها: أن احلجر على اليتامى ال حيتاج إىل  )) . فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمالنكاح 

ومن فوائدها: عناية اهللا سبحانه وتعاىل باأليتام؛  حكم احلاكم ال ابتداء وال انتهاء ؛ ألنه وكل األمر إىل أوليائه .

إن قال قائل: لو أكلها لغري هذا الغرض ليستمتع ا فهل ف )). وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروالقوله: (( 

جيوز ؟ فاجلواب: ال ؛ لكن ذكر اإلسراف والبدار ألنه هو الذي حيمد على أكلها غالبا ؛ وقد قال العلماء: إن 

  ا .له ؛ وعلى هذا فال جيوز أكل مال اليتيم ال إسرافا وال مبادرة أن يكربو ذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه ال القيد إ

)) ومن كان غنيا فليستعفف عن اليتامى ومن فوائدها: وجوب استعفاف الغين عن أموال اليتامى ؛ لقوله: (( 

هذا هو القرآن ؛ ولكن قد يقول قائل: إذا قال الويل أنا ال ميكن أن أعمل يف مال اليتيم إال مبثل ما يعمل به 



إذا كان األمر كذلك فالبد من مراجعة القاضي غريي وكيف أعمل بدون فائدة ؟ فاجلواب عن هذا أن نقول: 

الذي هو الويل العام ؛ ألن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول أنا ال أستطيع أن أعمل إال جبزء من الربح 

  أو بأجرة أو ما أشبه ذلك ، نقول إذا البد أن ترجع إىل القاضي .

  سؤال عن حكم تسليط الصغار على املال ؟ السائل :

البد منها ، لكن يفسدها ؛ على كل حال ما جرت به العادة  املال ؛الصغار ال جيوز أن يسلطهم على  الشيخ :

؛ أحسن أن ال سحة يعطى  أو ريالني حسب هذا نفقة ، هذا من باب اإلنفاق يعين افرض أنه طالب خيرج للف

  األصل ال يدفع .تعطيه ؛ إذا هذا له سبب ، إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب ؛ لكن 

  )) ؟ وال تؤتوا السفهاء أموالكم ...سؤال عن قوله تعاىل: ((  السائل :

ا مادام عنده السفه يعين ال تؤتو ؛  اآلية األوىل عامة لو كان واحد عمره أربعون سنة ما يعطى إياه الشيخ :

اليتيم لكن املرأة  اآلية الثانية ليست يف السفهاء اآلية الثانية فيها اليتامى ، خيترب السفهاء أموالكم لسفههم ؛ ..

حلاجات البيت هذا فهي رشيدة ؛ إذا ختترب حباجات البيت إذا عرف  . الشرع ألا ليس من أهله ،ما ختترب 

  ط ، وهكذا ما تكون على البال عرف أا سفيهة ، إذا عجنت العجني أعطته البقرة إذا صلحت الشاي صبته

  )) فهل الالم هنا للوجوب ؟فليستعفف يف قوله تعاىل: ((  السائل :

 ) لألمر ما الفرق بينهما مبافليستعفف ))) لإلباحة ويف (( فليأكل األمر ، الالم لألمر ؛ الالم يف ((  الشيخ :

)) إمنا  فليستعففحة أما (( ؛ قلنا أا ملا جاءت بعدها النهي صارت لإلباأن مجيع الالمني جاءت بعدها 

؛ بل مباح ؛ أكل مال اليتيم تأن  كجب عليقول )) ما يفليأكل للوجوب حلماية مال اليتيم ؛ أما ((  تكون

لكن نقول جيب أن تأكل معناها فيه ضرر اليتيم والثاين قلنا لإلباحة فاألول قلنا إنه للوجوب من أجل محاية مال 

  على اليتيم .

  كتاب اهللا أمر زائد كاحلروف مثال ؟هل يف   السائل :

.. ويش تقولون ؟ حنن ذكرنا ذلك وقلنا إن الزائد زائدة ، ما مسعت ؟ قلنا إن الزائد زائد ؛ نعم ولكن . الشيخ :

؛ الزائد فيها قيد يكون زائدا ؛ الزائد لفظا زائد للمعىن يعين كلمة " زاد " تستعمل بعض الشيء يعين الزائد قيد 

، فالزائد الذي هو زاد الالزم زائد من زاد متعدي ؛ واضح ؟ ما هو واضح ؛ شف ـ بارك اهللا فيك ـ متعدي والزم 

  كل شيء زائد يف القرآن إعرابا فهو زائد معىن ، أنه جاء لفائدة ؛ الفائدة هنا قال النحويون إنه لتحسني اللفظ .

  سؤال عن بعض أحكام احملجور عليه ؟ السائل :

غري ، سفيه جلنونه وسفيه لتصرفه ؛ والتفصيل ما يصلح ؟ السفيه قد يكون بالغا عاقال وهو سفيه ليس ص الشيخ :



  سفيه .

  )) ؟قياما لكم ما معىن قوله تعاىل: ((  السائل :

  قياما ملا لكم ، قياما ملصاحل دينكم ودنياكم ؛ ألن نفس األموال هي قيام . الشيخ :

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ (( 

إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 

بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان 

  )) . قربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضاواأل

  



وابتلــوا اليتــامى حتــى إذا بلغــوا النكــاح فــإن آنســتم مــنهم رشــدا فــادفعوا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ (( 

إلـــيهم أمـــوالهم وال تأكلوهـــا إســـرافا وبـــدارا أن يكبـــروا ومـــن كـــان غنيـــا فليســـتعفف ومـــن كـــان فقيـــرا فليأكـــل 

حســيبا للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان بــالمعروف فــإذا دفعــتم إلــيهم أمــوالهم فأشــهدوا علــيهم وكفــى بــاهللا 

  )) . واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

  ))  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاحأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( 

  هذه مبتدأ املناقشة ؟  الشيخ :

  نعم . :الطالب 

  )) قراءتان ؟  السفهاء أموالكميف هذه اآلية ((  الشيخ :

  بقاء اهلمزتني أو إلغاء أوهلا ؛ حذفها ؛  الطالب :

  اقرأها ؟  الشيخ :

  ))  السفهاء أموالكم)) أو ((  السفهاء أموالكم((  الطالب :

  نعم . الشيخ :

  من املراد بالسفهاء ؟  الشيخ :

  الذي ال حيسن التصرف يف ماله ؛ إما ؟ أن يسرف يف املال ؛  الطالب :

  إما أيش ؟  الشيخ :

  إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه ؛  الطالب :

  .كذا ؟ ذكرنا األسباب ثالثة: الصغر ، واجلنون ، وسوء التصرف  الشيخ :

رمي األكـل منهـا إسـرافا وبـدارا ؟ نعـم )) ؟ وصـلنا إىل حتـ وال تؤتوا السـفهاءنأخذ الفوائد من أين ؟ من ((  الشيخ :

  وجوب االستعفاف من كان غنيا ؟

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: جــواز أكــل الفقــري بــاملعروف مــن مــال اليتــيم ، جــواز أكــل ويل اليتــيم إذا كــان فقــريا 

أجـريا فلـه يف الشـهر باملعروف ؛ وظاهر اآلية الكرمية أنه يأكل باملعروف ولـو زاد علـى قـدر األجـرة ؛ فمـثال إذا كـان 

مائة وإذا أكـل بـاملعروف مل يكفـه إال مائتـان ؛ فهـل نقـول حيـل لـه أقـل األمـرين أو حيـل لـه األكـل بـاملعروف ولـو زاد 

علــى األجــرة ؟ ظــاهر اآليــة الكرميــة الثــاين ؛ ألن الــويل حمبــوس علــى التصــرف لليتــيم فالبــد لــه مــن مأكــل ومشــرب 

ويل لــيس كــاألجري األجنـــيب يف املراعــاة يف مــال اليتـــيم فــال ينبغــي أن يلحقـــه فليأكــل بــاملعروف ؛ وأيضـــا فــإن هــذا الـــ

ومـن فوائـدها: أنـه  بـاألجري األجنـيب ؛ لكـن املعـروف عنـد الفقهـاء أنـه يأكـل أنـه يأخـذ األقـل مـن أجرتـه أو كفايتـه .



ـــ ـــرد مـــا أكـــل ؛ ألن املبـــاح ال ينقلـــب واجب ا قصـــدي ألن املبـــاح ال إذا كـــان فقـــريا فأكـــل ال يلزمـــه إذا أغنـــاه اهللا أن ي

ينقلـب حرامـا ؛ ولــو قلنـا بوجــوب الـرد إذا أغنــاه اهللا مل يكـن هنـاك فائــدة إلباحـة األكــل ؛ وذهـب بعــض أهـال لعلــم 

إىل وجـوب رد مـا أكلــه إذا أغنـاه اهللا فكأنــه اسـتقرض مــن مـال اليتـيم ال أكــل أكـال مباحــا ؛ ولكـن الصــحيح األول 

، وأن األحكام ختتلـف حبسـب األحـوال ومن فوائدها: اعتبار احلال  غناه اهللا .أن األكل مباح له وال جيب رده إذا أ

ومــن  )) . فليأكــل)) والفقــري ((  فليســتعفف، وهــذا مــن حكمــة الشــريعة ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن التفريــق الغــين (( 

هم املــال ـ إىل ومــن فوائـــدها: أنـــه إذا دفــع إلـــي )) . فليأكــل بـــالمعروففوائــدها: الرجـــوع إىل العــرف ؛ لقولـــه: (( 

)) واألصــل يف األمــر الوجــوب ؛ وإمنــا أمــر  فأشــهدوا علــيهماليتــامى ـ بعــد مــا بلغــوا ورشــدوا فليشــهد ؛ لقولــه: (( 

باإلشــهاد لــئال يقــع النــزاع بيــنهم يف املســتقبل ولــئال يــتهم الــويل عنــد النــزاع ؛ أعــرفتم ؟ فقطعــا للنــزاع ودفعــا للتهمــة 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو ادعــى الــويل أنــه دفــع املــال فــإن  ا دفــع إلــيهم أمــواهلم .أن يشــهد الــويل إذ أوجــب اهللا عزوجــل

دعــواه ال تقبــل ؛ ألنــه لــو قبلــت دعــواه مل حنــتج إىل إجيــاب اإلشــهاد ؛ ألــيس كــذلك ؟ بلــى ؛ وهــذا هــو الصــواب ؛ 

؛ والقــول الثــاين: أنــه  وللعلمــاء يف هــذه املســألة ثالثــة أقــوال ؛ القــول األول : أنــه ال تقبــل دعــواه الــدفع بظــاهر اآليــة

مـا تقبل أي دعوه الدفع يعين لو طالبه فيما بعد أيـن مـايل ؟ قـال دفعـت لـك ، واسـتدل هـؤالء بقـول اهللا تعـاىل: (( 

)) والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة مل تقبـل دعـواه الـدفع وإن كـان يعمـل  على المحسنين من سبيل

؛ ملـاذا ؟ ألنــه ا ضـذلك ألنـه إذا كــان يأخـذ األجـرة مل يكـن إحسـانه إحسـانا حملـه جمانـا قبلـت دعـوه الـدفع ، وعـل بـ

)) واألخـذ بظـاهر اآليـة  مـا علـى المحسـنين مـن سـبيلأبقى املال عنده حلـظ نفسـه فـال يـدخل يف قولـه تعـاىل: (( 

ل أن يكـون الـويل أوىل ، وهو أنه ال تقبل دعوه الدفع إال بشهود إال إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هـذه الـدعوى ، مثـ

معروفــا بالصــدق واألمانــة ويكــون املــويل علــيهم وهــو اليتــيم معروفــا بــالطمع والشــجع فحينئــذ نقبــل قــول الــويل ؛ بــأي 

شيء نقبله ؟ بالقرينة بقوة الظاهر ؛ وألننا لو مل نقبـل قولـه لكـان يف هـذا منـع مـن التـويل علـى أمـوال اليتـامى ؛ ألن 

وحتـذير اليتـيم مـن  ومـن فوائـدها: حتـذير الـويل مـن أن خيـون يف واليتـه عند الـدفع . اإلنسان قد ال يتسىن له اإلشهاد

)) فــإذا كــان اهللا عزوجــل هــو الكــايف علــى  وكفــى بــاهللا حســيباأن ينكــر مــا وقــع ؛ مــن أيــن نأخــذها ؟ مــن قولــه: (( 

العنايـــة باليتـــامى ومـــن فوائـــدها:  . حاســـب عبـــاده فـــإن اإلنســـان ســـوف خيشـــى هـــذه احملاســـبة ويتـــوب إىل اهللا منهـــا

ويتفــرع علــى هــذه  وأمــواهلم ؛ ألن اليتــامى حمــل الرمحــة ، حيــث إن آبــائهم قــد مــاتوا ولــيس هلــم ويل يقــوم حبــاجتهم .

  الفائدة: بيان رمحة اهللا عزوجل وأن رمحة اهللا عند املنكسرين ، عند الضعفاء .

اليتـيم فإنـه يـرده ، وهـذا عمـر عـن عمـر ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من أن من أخـذ مـال  السائل :

  سنة متبعة وعدم الرد حنن أخذناه فهما من اآلية وهذا منطوق عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه ؟



)) أباحه اهللا له ؛ ما قال: فليسـتقرض بـاملعروف  فليأكللكن املنطوق ما يقدم على اآلية ؛ ألن قوله: ((  الشيخ :

  نه حيتمل أنه قال على سبيل الورع ، على سبيل الورع فقط .، مث إن املروي عن عمر رضي اهللا ع

  ما جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من تفسري السفهاء بالنساء والصبيان ؟ السائل :

الصبيان صحيح والنساء يف الغالب ؛ نقـول السـفهاء تشـمل ثالثـة أصـناف: الصـغار ، واـانني ، ومـن ال  الشيخ :

ألن الغالـــب أن املـــرأة ال حتســـن التصـــرف والصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم يـــذكرون الشـــيء النســـاء  , حيســـن التصـــرف 

  أحيانا على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ؛ فإذا قالوا النساء يعين مثل النساء .

  ما عدد الشهود عند اإلشهاد ؟  السائل :

  رأتان أو رجل وميني املدعي .عدد الشهود ما يثبت م احلق وهو يف األموال رجالن أو رجل وام الشيخ :

)) وحنن عرفنا اليتيم بأنـه الـذي مل يبلـغ وإذا  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ...يف قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  بلغ مل يكن يتيما ؟

)) هــذا علــى مــا بعــدها  فــإن آنســتم رشــدا فــادفعوا إلــيهم أمــوالهمال ، هــذه مرتبــة علــى الــذي بعــده ((  الســائل :

  يعين ال نقول مثال مىت زال اليتم أعطيناه املال ال .

للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ (( 

لمسـاكين الوالدان واألقربون مما قل منـه أو كثـر نصـيبا مفروضـا وإذا حضـر القسـمة أولـوا القربـى واليتـامى وا

ذريـة ضـعافا خـافوا علـيهم فليتقـوا فارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفـا ولـيخش الـذين لـو تركـوا مـن خلفهـم 

اهللا وليقولوا قوال سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نـارا وسيصـلون سـعيرا 

(( .   

)) نبـدأ  للرجـال نصـيب ممـا تـرك الوالـدان واألقربـونك وتعـاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قـال اهللا تبـار 

نســاء نصــيب ممــا تــرك لول)) مبتــداء مــؤخر ؛ وكــذلك ((  نصــيب)) خــرب مقــدم ((  للرجــال؛ ((  أوال بــاإلعراب

)) ، وجيـوز أن تكـون  نصـيب)) هـذه متعلقـة مبحـذوف صـفة لــ ((  مما قبل منـه)) وقوله: ((  الوالدان واألقربون

)) حــال ، حــال مــن " مــا " يف  نصــيبا قــة مبحــذوف خــرب ملبتــداء حمــذوف أي: ذلــك ممــا قــل منــه ؛ وقولــه: ((متعل

)) وهـو أوىل ، وجيـوز أن تكـون حـاال  نصـيب)) صفة أو حال أخـرى صـفة لــ((  مفروضا)) و((  مما قلقوله: (( 

)) أي  نصـيب )) (( واألقربـونللرجال نصيب مما ترك الوالدان وجل: ((  يقول اهللا عز أخرى ، وهو مرجوح .

حـــظ ، ومل يبينـــه هنـــا لكـــن بينـــه يف آيـــات تـــأيت ؛ واإلمجـــال مث التفصـــيل مـــن البالغـــة التامـــة ؛ ألن الشـــيء إذا أمجـــل 

خبـالف مـا لـو جـاء الشـيء مفصـال مباشـرة  بقيت النفوس تتطلع إىل تفصيله ، فيأيت التفصـيل والنفـوس متطلعـة إليـه



شـــوقة إليـــه فـــال يلصـــق يف الـــذهن وال يصـــري لـــه قـــوة يف القبـــول ؛ أعـــرفتم هـــذا ؟ فإنـــه قـــد يـــرد علـــى نفـــس ليســـت مت

)) يعـين األم واألب الوالـدان  وقولـه: (( اإلمجال أوال مث التفصيل ثانيا من كمال البالغة للوجه الذي ذكرناه لكم .

وأمـــا األب  املين ))(( والوالـــدات يرضـــعن أوالدهـــن حـــولين كـــ؛ أمـــا األم فظـــاهر أـــا والـــدة ، كمـــا قـــال تعـــاىل: 

) إن أطيـب مـا أكلـتم مـن كسـبكم وإن أوالدكـم مـن كسـبكم فكذلك ، قال النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( 

ال يحـل لواهـب أن يرجـع بمـا وهبـه إال الوالـد فيمـا وهبـه والولد البـد لـه مـن والـد ؛ وكـذلك جـاء يف حـديث: ( 

 وقولـــه: (( األم فظـــاهر ؛ وأمــا األب فللنصــوص الـــيت مسعتموهــا .) فالوالــد إذا يطلـــق علــى األم واألب ؛ أمــا  البنــه

)) ومل يقل: واألقـارب ؛ األقـرب اسـم تفضـيل ؛ وذلـك ألن املـرياث ال يتنـاول مجيـع األقـارب بـل األقـرب  واألقربون

 ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فألولـى رجــلفـاألقرب ؛ ويـدل لـذلك قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( 

؛ ومخسة من الورثة ال ميكن أن حيجبوا وهم الذين يتصلون بامليت مباشـرة ، وهـم: األب ، واألم ، واالبـن ،  )ذكر 

وللنســاء والبنــت ، وأحــد الــزوجني ؛ هــؤالء ال ميكــن أن حيجبــوا ألــم يرثــون مــن امليــت مباشــرة ؛ وكــذلك قــال: (( 

ب النســاء ــذه الصــيغة املســاوية لنصــيب الرجــال )) وإمنــا نــص علــى نصــي نصــيب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون

وإن كــانوا إخــوة ورجــاال فللــذكر مثــل نصــيب النســاء دون نصــيب الرجــال ((  أنتأكيــدا حلقهــن وإال فمــن املعلــوم 

)) لكـن جـاء ـذه الصـيغة  يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حـظ األنثيـين)) وكذلك قال: (( حظ األنثيين 

تأكيدا لنصيب النساء ألم يف اجلاهلية يف أحكامهم اجلائرة ال يورثون النساء يقولون إمنا املرياث ملن محـل السـالح 

وخــاض املعــارك وهــم الرجــال وأمــا النســاء فــال حــق هلــن يف املــرياث ؛ والشــك أن هــذا حكــم مبــين علــى اجلــور ؛ ولــو 

النســاء أحــق بــاملرياث بالرجــال ألــن أعجــز وأضــعف عــن التكســب مــن الرجــال ؛ لكــن  نظرنــا بــادي الــرأي لقلنــا إن

حكــم اهللا ســبحانه وتعــاىل أحســن األحكــام جعــل هلــن نصــيبا وللرجــال نصــيبا ولكــن لكثــرة املســئولية علــى الرجــال 

عــين ســواء )) يعــين نصــيب مــن القليــل أو الكثــري ي ممــا قــل منــه أو كثــرقــال: ((  جعــل للــذكر مثــل حــظ األنثيــني .

خلف امليت أمواال كثرية أو أمواال قليلة ، لو خلف درمها واحدا كـان للرجـال نصـيب وللنسـاء نصـيب ، ولـو خلـف 

ماليني املاليني كان للرجال نصيب وللنسـاء نصـيب ؛ ال يقـال إنـه إذا قـل املـال فـال نصـيب للنـاس أو إذا كثـر املـال 

)) هـــذه اجلملـــة ينبغـــي  ممـــا قـــل أو كثـــرالكثـــري ؛ وقولـــه: (( فـــال نصـــيب للنـــاس ؛ بـــل نقـــول ال فـــرق بـــني القليـــل و 

)) ال يتعلـق بكثـر وقـل ؛ بـل هـو متعلـق  نصيبا مفروضا)) ألن ما بعدها ((  مما قل منه أو كثرالوقوف عليها (( 

لـه مبقدر ، املعىن: جعل هذا نصيبا مفروقا أو حال كونه نصيبا مفروضا لكنه ال يتعلـق بالفاعـل يف قـل أو كثـر ؛ وقو 

)) املـــراد أنــه حمـــتم ولــيس املـــراد أنـــه مقــدر ؛ ألن مـــرياث األوالد إذا اجتمعـــوا بنــني وبنـــات لـــيس مفروضـــا تعــاىل: (( 

مقدرا ، ليس فريضة بل هو تعصيب ؛ لكن املراد بالفرض هنا احلتم كما تقول: فـرض الصـلوات مخـس أي حتمـت 



لنسـاء حـىت يف األمـر الـذي يشـرتكون باالسـتحقاق فيــه ؛ يف هـذه اآليـة مـن الفوائـد: تقـدمي الرجــال علـى ا وألـزم ـا .

أن يكـون الرجـال هـم والفطـري واملعقـول )) وهـذا هـو املشـروع  للرجـال نصـيب وللنسـاء نصـيبوجه الداللـة : (( 

املقــدمني علــى النســاء ؛ وعكــس ذلــك مــن عكــس اهللا قلــوم مــن الكفــرة واملبغــورين بــه حيــث يقــدمون النســاء علــى 

مـثال: أيهـا األخـوات واإلخـوة ، أيهـا السـيدات والسـادة ؛ هـذا خطـأ عظـيم ؛ ألن الرجـال مقـدمون الرجال فيقولون 

على النساء قوامون علـيهن ؛ ولكـن لـيس بعـد الكفـر ذنـب ، هـؤالء الكفـار يـرون أن النسـاء لعـب فيقـدمون جلبـا 

فــروا يتمتعــون ويــأكلون كمــا والــذين كلقلــون وتعطفــا علــيهن لــيعطفن عليهــا ألــن كمــا وصــفهم اهللا عزوجــل: (( 

)) ليس هلم هم إال الدنيا ؛ فجاء قليل البصـرية ضـعيف الـدين فأخـذه هـذه احلقـارة  تأكل األنعام والنار مثوى لهم

منهم والتهموها من غري أن يقـدروا النتـائج وأـم بـذلك خمـالفون لطريقـة الشـريعة وللفطـر السـليمة وللعقـول السـليمة 

الدين اإلسالمي هو الذي انتصـر للمـرأة وأعطاهـا حقـا بعـد أن كانـت مظلومـة يف اجلاهليـة ومن فوائدها: بيان أن  .

)) ولكن دين اإلسالم مل يعطي املرأة أكثـر مـن حقهـا  وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون؛ وجهه ؟ (( 

يف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـلى   ومل ينزهلا أكثر من منزلتها بل أعطاهـا احلـق الالئـق ـا وهـو معـروف ـ واحلمـد هللا ـ

ومن فوائدها: أن الرجال والنساء املستحقني للمـرياث يسـتحقون منـه سـواء كـان املـرتوك  اهللا عليه وعلى آله وسلم .

ومن فوائدها: التحـذير ممـا يتهـاون بـه بعـض النـاس  )) . مما قل منه أو كثرخلف امليت كثريا أم قليال ؛ لقوله: (( 

ت عــن زوجتــه وبناتــه ولــه أبنــاء عــم عصــبة ليســوا يف البيــت فتجــد أهــل امليــت يــأكلون مــن طعــام اليــوم ، ميــوت امليــ

البيــت وينتفعــون بأجهزتــه كالثالجــات وغريهــا دون أن يســتأذنوا مــن هلــم حــق يف املــرياث ، وهــذا ال جيــوز ؛ ألنــه إذا 

مـن هـذا املـرياث قـل املـال  مات امليت فبـدل أن يكـون مالـه لـه شخصـيا صـار موزعـا بـني ورثتـه ، كـل وارث يسـتحق

 أو كثــر ؛ وهــذه املســألة ينبغــي لطلبــة العلــم أن ينبهــوا العامــة عليهــا ؛ ألن العامــة قــد ال يفهمــون وإال فعنــدهم ـ وهللا

ومــن فوائــدها: أن هــذا النصــيب واجــب ؛ لقولــه: ((  عــن هــذا لكــنهم ال يفهمــون . احلمــد ـ ورع ، عنــدهم ورع 

)) فمــن الفــارض ؟ مفروضــا : جــواز حــذف مــا يعلــم ؛ مــن أيــن ؟ مــن قولــه: (( ومــن فوائــدها )) . نصــيبا مفروضــا

)) والــذي  وخلــق اإلنســان ضــعيفااهللا ؛ لكــن حــذف وبيــين الوصــف للمفعــول للعلــم بــه ، فهــو كقولــه تعــاىل: (( 

 وإذا حضـــر القســـمة أولـــوا القربـــى واليتـــامى والمســـاكينمث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل: ((  وجـــل . خلقـــه ؟ اهللا عـــز

)) الذي يظهر يل والعلم عند اهللا من هـذه اآليـة والـيت قبلهـا أن النـاس فيمـا سـبق إذا أرادا قسـم مـال  فارزقوهم منه

إذا حضـــر القســـمة أولـــوا امليـــت يقســـمونه علنـــا ظـــاهرا ســـواء كـــان للنـــاس عمومـــا أو ظـــاهرا ملـــن حولـــه ؛ لقولـــه: (( 

وإذا حضــر ((  )) نأخــذ اإلعــراب قبــل . أولــوا القربــى)) إذا حضــر القســمة أي قســمة املــال املــوروث (( القربــى 

ــوا القربــى )) فاعــل مــؤخر ورفــع بــالواو ألنــه ملحــق جبمــع أولــوا )) مفعــول مقــدم و((  القســمة)) ((  القســمة أول



)) معطوفـة  المسـاكين)) و((  أولـو)) معطوفة على ((  واليتامىاملذكر السامل ، وحذفت النون منه لإلضافة ؛ (( 

ــعلــى ((  )) جــواب الشــرط إذا ، واقرتنــت الفــاء ــا ألــا طلبيــة ؛ واجلــواب الــذي  فــارزقوهم)) ؛ وقولــه: (( وا أول

  يقرتن بالفاء سبعة أنواع مجعت يف بيت من الشعر:

   اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد وبلن وبالتنفيس                               

يقــول  )) واضــح اآلن . فــارزقوهم منــه وقولــوا لهــم قــوال معروفــاة (( اجلملــة الــيت معنــا اجلوابيــة مــن أي نــوع ؟ طلبيــ

)) يعـين أصــحاب أولــوا القربـى )) أي قســمة املـال املـوروث ، إذا حضـروا ((  وإذا حضـر القسـمةاهللا عزوجـل: (( 

ذين ال القرابــة الــذين ال يرثــون ، وإمنــا قلنــا الــذين ال يرثــون ألن الــذين يرثــون هلــم نصــيب مــن هــذا املقســوم لكــن الــ

)) مجــع يتــيم وهــو مــن مــات أبــوه قبــل بلوغــه ؛ واليتــامى )) هنــا مبعــىن أيــش ؟ مبعــىن القرابــة ؛ ((  (( القربــىيرثــون ؛ 

والمسـاكين قبل بلوغ من ؟ قبـل بلـوغ األب أو الولـد ؟ الولـد ، مـن مـات أبـوه قبـل بلوغـه سـواء ذكـرا أو أنثـى ؛ (( 

سـكنهم ؛ فـإن الفقـر ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منـه ـ يوجـب الـذل وأال يـتكلم )) هم الفقراء ، ومسوا املسـاكني ألن الفقـر أ

اإلنســان ألنــه يشــعر بأنــه غــري مســئول وغــري مقبــول فتجــده ســاكتا ال يــتلكم ألنــه ال يســمع ؛ ولكــن قــد يكــون هــذا 

ــرهالفقــري املســكني عنــدنا مســموعا (  ــو أقســم علــى اهللا ألب ــاألبواب ل ــر مــدفوع ب ) والشــأن كــل  رب أشــعث أغب

؛ ولكــن ال تطلــب الشــأن أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا ، وأنــت إذا كنــت وجيهــا عنــد اهللا فســتكون وجيهــا عنــد العبــاد 

أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا لتكــون وجيهــا عنــد العبــاد ، اطلــب أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا لتنــال رضــاه وإذا رضــي اهللا 

))  منـهألن الـرزق مبعـىن العطـاء ؛ وقولـه: (( )) أي أعطـوهم ؛  فـارزقوهم منـهعنك أرضـى النـاس عنـك ؛ قـال: (( 

ومل يقـل: فيـه ؛ ألن هـؤالء يعطـون مـن املـال رأسـه ، مـن رأس املـال مـن أصـله ؛ وأمـا أمـوال اليتـامى فقـال اهللا تعــاىل: 

)) ومل يقـل: منهـا ؛ ألـم يرزقـون بعـد االجتـار ـا ، فيعطـون  (( فيهـا)) وقـد سـبق لنـا أنـه قـال:  وارزقوهم فيهـا(( 

من الربح وهو إشارة علـى مـا سـبق إىل أنـه ينبغـي لـويل اليتـيم أن يتجـر يف مالـه حـىت حيصـل علـى مـا يرزقـه فيـه ؛ أمـا 

بحان )) ســ وقولــوا لهــم قــوال معروفــا((  )) يعــين مــن هــذا املــال الــذي يقســم أمــامهم . ارزقــوهم منــههنــا قــال: (( 

ــوا لهــم قــوال معروفــا اهللا ! إحســان إلــيهم بالفعــل وإحســان بــالقول ((  )) أي قــوال طيبــا تطيــب بــه نفوســهم ؛ قول

فلنفــرض أن املــال كثــري وأن كــل وارث سيحصــل علــى مليــون  مــثال فــإذا أعطيــت الفقــري مائــة  احلاضــر ، رمبــا 

ىت جتمـع لـه بـني اإلحسـان القـويل واإلحسـان الفعلـي ؛ يقول: مائة مـن مليـون ؟ قلـه قـوال معروفـا تطيـب بـه نفسـه حـ

عكس ـ والعياذ باهللا ـ من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قـال: ويـش الـذي جـاء ؟ اذهـب اطلـب الـرزق عنـد اهللا ، 

فهــذا قلبــه لــيس لينــا لعبــاد اهللا وال رامحــا هلــم ؛ واإلنســان جيــب أن يقــدر أنــه لــو كــان هــو ــذه احلــال مــاذا يفعــل ؟ 

يتشوف إىل شيء من هذا املال وسوف يرى أن من أشد األشياء عليـه أن يصـرف والسـيما إذا صـرف لقـوم  سوف



يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن  )) . وإذا حضــر القســمة ...منكــر غــري معــروف ؛ يقــول اهللا عزوجــل يف هــذه اآليــة: (( 

ام واملســاكني أن يعطــيهم منــه ؛ وهــل وحضــره هــؤالء األصــناف الثالثــة: األقــارب واأليتــ الفوائــد: أمــر مــن قســم مــاال

األمــر للوجــوب ؟ حيتمــل أن يكــون للوجــوب وحيتمــل أن يكــون لالســتحباب ؛ ألنــه أمــر بــأدب ؛ وقــد قــال بعــض 

العلمــاء: كــل األوامــر املتعلقــة بــاآلداب وحســن األخــالق فهــي لالســتحباب ؛ فعلــى كــل حــال املهــم أن نقــول األمــر 

: جـواز قسـمة املـال املشـرتك حبضـور غـري الشـركاء ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن ومـن فوائـدها بإعطاء من حضـر القسـمة .

ومــن فوائــدها: مــا جــاء بــه اإلســالم  بــدون أن نــؤمر بعطـائهم . ألن الشــركاء هلــم نصــيب فــارزقوهم منــه ))قولـه: (( 

علـــق م تتمـــن اآلداب العاليـــة واألخـــالق الفاضـــلة حيـــث أمرنـــا أن نعطـــي هـــؤالء الـــذين حضـــروا القســـمة ؛ ألن قلـــو 

ومـن فوائـدها: أن األوامـر قـد تكـون موكولـة إىل املـأمور غـري مقـدرة  ؛ فلهذا أمر الشرع بإعطائهم . باملال وتتشوف 

)) ومل يقل الثلث وال الربـع وال العشـر ؛ بـل جعـل هـذا مطلقـا يرجـع إىل كـرم املعطـي مـن  فارزقوهم منه؛ لقوله: (( 

أن اإلحســــان إىل القرابــــة أفضــــل مــــن اإلحســــان إىل اليتــــيم ا: ومــــن فوائــــده وجــــه وإىل كثــــرة املــــال مــــن وجــــه آخــــر .

واملسكني ؛ وجه ذلك أنه قدمهم ؛ وهلـذا ملـا أخـربت إحـدى أمهـات املـؤمنني رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

ان خـريا أا أعتقت جارية هلا قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: أمـا أنـك لـو أعطيتهـا ـ يعـين أقارـا ـ لكـ

ومـن فوائـدها: عنايـة الشـرع ، بـل عنايـة اهللا عزوجـل  لك ؛ فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيـد .

)) ألن اليتــيم صــغري منكســر القلــب  اليتــامى والمســاكينبالضــعفاء املســتحقني للعنايــة ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن (( 

، فقــري ذليــل حيتــاج إىل مــن جيــرب ذلــه ويســقي ظمــأه ويكســوا  لفقــد أبيــه حيتــاج إىل رعايــة والعنايــة ؛ واملســكني كــذلك

يطيـب قلبـه ويبعـده مـن املـن بالعطـاء ومن فوائدها: أنه ينبغي ملن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قوال معروفا  عورته .

الــذين يــا أيهــا ؛ ألن املــن بالعطــاء كبــرية ، املــن بالصــدقة مــن كبــائر الــذنوب وهــو مبطــل لألجــر ؛ لقولــه تعــاىل: (( 

ومـن فوائـدها: اجلمـع بـني اإلحسـان القـويل والفعلـي ؛ الفعلـي مـن  )) . آمنوا ال تبطلـوا صـدقاتكم بـالمن واألذى

ولــيخش الــذين لــو تركــوا مــن مث قــال اهللا عزوجــل: ((  )) . قــوال معروفــا)) والقــويل: ((  فــارزقوهم منــهقولــه: (( 

)) الم األمـر ،  (( ولـيخشالـالم يف قولـه: ))  قوال سديدا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا

)) " خيشــا " بــاأللف وســكنت الــالم ، الم األمــر هنــا ملــاذا ؟ يخشــى والفعــل جمــزوم ــا حبــذف األلــف ، وأصــل (( 

ثــم ليقضــوا تفــثهم وقعــت بعــد ... ؛ نعــم وتســكن الم األمــر إذا وقعــت بعــد الــواو والفــاء ومث ، قــال اهللا تعــاىل: (( 

من كـان يظـن أن لـن ينصـره اهللا فـي الـدنيا واآلخـرة فليمـدد بسـبب إلـى )) وقال اهللا تعاىل: ((  يوفوا نذورهمول

(( )) خبالف الم التعليل فإا مكسـورة ولـو وقعـت بعـد الـواو أو مث أو الفـاء ، مثـل قولـه تعـاىل:  السماء ثم ليقطع

ا " إال إذا ثبـت أن فيهـا قـراءة بسـكون الـالم فحينئـذ تكـون )) ال تقرأهـا " وليتمتعـو  ليكفروا بما آتينـاهم وليتمتعـوا



)) " لــو " هنــا شــرطية ، فعــل شــرطها ((  لــو تركــوا مــن خلفهــموقولــه: ((  الــالم الم األمــر وال تكــون الم التعليــل .

لـو  )) لو تركوا خافوا عليهم ؛ وهنا خرجت اآلية الكرمية عن األكثر يف جـواب "خافوا عليهم )) وجوابه ((  تركوا

" ؛ مـا األكثـر يف جـواب " لـو " إذا كـان مثبتــا ؟ أن تقـرتن بـه الـالم فيقـال: لـو جــاء زيـد جلـاء عمـرو ، لـو تركـوا مــن 

اإلثبــات ، ومنــه هــذه اآليــة ، خلفهــم ذريــة ضــعافا خلــافوا علــيهم ؛ ولكــن الــالم حتــذف أحيانــا يف جــواب " لــو " يف 

 لـو نشـاء لجعلنـاه حطامـايف نفـس السـياق قـال يف الـزرع: (( )) و  أجاجـا ولـو نشـاء لجعلنـاهومنه قوله تعـاىل: (( 

)) ؛ أمــا إذا جــاء جــواب لــو منفيــا ملــا فاألفصــح أن ال تــذكر الــالم ؛ فــإذا قلــت: لــو جــاء زيــد مــا قلــت شــيئا ، هــذا 

  أفصح من أن تقول: ملا قلت شيئا ؛ لكن قد تقرتن الالم مبا النافية يف جواب لو ؛ ومنه قول الشاعر: 

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا     ولكن ال خيار مع الليالي                 

)) ؛ وتكمـيال للفائـدة " لـو " تـأيت علـى أوجـه  خـافوا علـيهم)) وجوابه ؟ (( تركوا إذا فعل الشرط يف " لو " ؟ (( 

ودوا لـــو تـــدهن كـــون مصـــدرية ، أن تكـــون مصـــدرية كقولـــه تعـــاىل: (( ، هـــذا واحـــد تكـــون شـــرطية والثـــاين ؟ أن ت

)) أي ودوا إدهــانكم فيــدهنون ؛ وهــل هــي إذا جــاءت شــرطية هــل تكــون جازمــة ؟ ال ، هــي مــن أدوات  فيــدهنون

 ولـيخش)) هـذا أمـر بـالتقوى تأكيـد لألمـر باخلشـية يف قولـه: ((  فليتقـوا اهللاوقوله تعـاىل: ((  الشرط غري اجلازمة .

ولـيخش الـذين لـو تركـوا مـن ) يقول اهللا عزوجل مذكرا هـؤالء الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى ويضـيعوا يقـول: (( )

إنمـا ) ليخشوا اخلشية أشـد اخلـوف وال تكـون إال مـع العلـم ؛ لقولـه تعـاىل: (( خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم )

تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضــعافا وفاعــل مفعــول ((  فيقــول خيشــى هــؤالء الــذين لــو))  يخشــى اهللا مــن عبــاده العلمــاء

)) الذريـة هـم األوالد  ذريـة ضـعافا)) حمذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتـامى ويأكلوهـا ؛ وقولـه: ((  يخشى

مــن بنــني وبنــات ، وأوالد البنــني ، وأوالد بــين البنــني ؛ وأمــا أوالد البنــات وأوالد بنــات البنــات وبــين البنــات فــإم ال 

فــإن قــال قائــل: هــذا وقــف علــى ذريــيت مل يــدخلوا أوالد  ون يف الذريــة ، هــذا هــو املشــهور عنــد أهــل العلــم .يــدخل

   البنات يف هذا الوقف ؟



 وليقولوا اهللا فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين (( وليخشتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

فلو قال قائل: هذا وقف على ذرييت مل يدخل أوالد البنات يف هذا الوقف ؛ ألن أوالد البنات  سديدا )) . قوال

ليسوا من الذرية ؛ فهم كاألوالد و البنني ال يدخل فيهم أوالد البنات وال بنو أوالد البنات ؛ فإن قال قائل: هذا 

و ابن بنت ؟ موافقون ؟ هو ابن بنت أو القول ينتقض بعيسى بن مرمي فإن اهللا تعاىل جعله من ذرية ابراهيم وه

غري ؟ هو ابن بنت ؛ فيقال يف اجلواب عن ذلك أنه ال أب له فأمه أبوه ، أمه أبوه ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم 

)) يعين أوالدا أو  ذريةاهللا: إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرق والتعصيب ؛ ألا أم أب إذ ال أب له شرعا ؛ إذا (( 

)) يعين ال يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم ؛  ضعافاال أوالد بنات ؛ وقوله: ((  أوالد أبناء

فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أوالد صغار سوف خياف عليهم ويفكر ويقدر من يتواله بعده ؛ 

لولدك ؟ قال: إن كان ولدي ولكن املؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا حني قال له: أال توصي 

)) وإن   إن ولي اهللا الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحينصاحلا فاهللا يتوىل الصاحلني كما قال تعاىل: (( 

كانت األخرى فلن أعينه على فساده ؛ شف الفطنة ، جواب صديد ؛ فأقول إن الضعيف من األوالد هو 

)) من  خافوا عليهمشد وال يستطيع التصرف بنفسه ؛ وقوله: (( الصغري أو انون أو السفيه الذي ليس لديه ر 

)) والتقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره  فليتقوا اهللاأي شيء ؟ من الضياع وأكل أمواهلم (( 

ما واجتناب نواهيه ، هذا أمجع ما قيل يف التقوى ، وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت ؛ أما إذا قيدت فإا حبسب 

اجتناب  :)) وكذلك إذا قرنت بالرب صار معناها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللاقيدت به ، مثل قوله تعاىل: (( 

)) أي  فليتقوا اهللافعل الطاعة فعل األوامر ؛ إما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا ((  :املعاصي ، ومعىن الرب

القول  )) ما هو السديد ؟وليقولوا قوال سديدا (( ))  سديداوليقولوا قوال يتخذوا وقاية منه ، من عذابه ؛ (( 

السديد ما سد موضعه أي ما كان صوابا موافقا للحكمة ، انتبه ! القول السديد ما سد موضعه بأن يكون صوابا 

موافقا للحكمة ، وليس كل قول لني يعترب سديدا وال كل قول قاس يعترب سديدا ؛ قد يكون السداد بالشدة ، 

القول وقد يكون السداد بلني القول ، وانظر إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله شدة 

وكيف يلني أحيانا بقوله ؛ وقوله عليه الصالة والسالم كله سداد وكله سديد بالشك ، فليس السديد أن تلني 

احلكمة ختتلف باختالف األحوال بالقول وال أن تشتد به ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة و 

وباختالف األشخاص وباختالف ما موضوع الكالم ، لو أن رجال أراد أن خيطب يف قوم أسرفوا على أنفسهم 

ووقعوا باحملارم فما هو السداد يف خطبته ؟ أن تكون اخلطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد وكأنه جيش يقول 

سوا ذه املثابة وال يرون الشدة يف القول بل رمبا ينفرهم فإنه يف سبحكم ومساكم ؛ وإذا كان خيطب مع قوم لي



هل ورد ذكر القول  هذه احلال يلني هلم القول ؛ فالقول السديد ما سد حمله بأن كان صوابا موافقا للحكمة .

ليتقوا اهللا و )) هنا (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا السديد يف غري اآلية هذه ؟ نعم (( 

يصلح لكم )) ما هي النتيجة لتقوى اهللا وقول السديد ؟ النتيجة قال اهللا تعاىل: ((  وليقولوا قوال سديدا

)) الدينية  يصلح لكم أعمالهم)) نتيجة من أحب ما يكون من النتائج ((  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

نا أن نأخذ ذه التوجيهات اإلهلية واألوامر فنتقي اهللا )) أي ما أذنبتموه ؛ فعليو يغفر لكم ذنوبكم والدنيوية (( 

  .ونقول قوال سديدا 

وإذا حضر أحسن اهللا إليكم ما رأيكم يف قول بعض العلماء من القول بأن هذه اآلية منسوخة ((  السائل :

  )) ؟ يوصيكم اهللا في أوالدكم ...)) بقوله تعاىل: ((  القسمة ...

ال، هذا غلط ما هو صحيح ؛ ألن من شروط النسخ العلم بالتاريخ ، هذا واحد ؛ والثاين: تعذر اجلمع  الشيخ :

ال: فارزقوهم إياه ؛ منه ؛ )) ما ق فارزقوهم منه؛ وهنا ال علم لنا بالتاريخ وال تعذر يف اجلمع ؛ ألن اهللا قال: (( 

الذي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا  مل نعطهم ؛طيناهم وإن شئنا إذا قلنا األمر لالستحباب صار إن شئنا أع

  قد وكلوا أحدهم وإال فاخلطاب للجميع من شاء أعطاهم .

  )) فعال ؟ ... وليقولوا قوال سديدا ...هل نعترب قوله تعاىل: ((  السائل :

  )) . وليقولوافليتقوا اهللا كيف الفعل ؟ ويش معىن فعل ؟ ال ال ، التقوى هي اليت ... قال: ((  الشيخ :

  سؤال عن قسمة املواريث أمام غري الوارثني ؟ السائل :

وهم يقسمون أمام هؤالء ، أمام هؤالء يقسمون ؟ يقسمه أمام هؤالء أم ال ؟ أمام هؤالء ، فينبغي أن  الشيخ :

عطونك يعطيهم يعين من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حىت ولو حبيث األغنياء ، من الكرم ي

.  

  ما صحة القول بأن املساكني غري الفقراء ؟  السائل :

إنما الصدقات للفقراء نعم املساكني غري الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء ، مثل آية الصدقات ((  الشيخ :

  )) فالفقراء أشد حاجة واملساكني أقل حاجة .والمساكين 

  ال دليل على خروج أبناء البنت ؟ شخص قال أوقفت هذا الشيء لذرييت ما السائل :

الدليل على هذا اللغة ؛ وهم أوالد اجلميع ؛ إذا كان املفهوم صار معناه أنه حقيقة عرفية واحلقيقة العرفية  الشيخ :

،  البنت يف خماطبات الناس مقدمة على حقيقة اللغوية ؛ ولكن ما أظن ، الناس إذا قال ذرييت ما أقصد ولد

  يقول: 



        وبنوهن وأبناء رجال آبائنا           بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                        

بتسكني الفاء " وهو " بتسكني اهلاء ، ومناقشة مع بعض الطلبة عن  )) كفوا ((تنبيه من الشيخ على قراءة 

أقول قرأت يف سورة املغرب يف سورة  ، هيتنب القراءت يف هذه الكلمة " كفوا " وغريها من األلفاظ القرآنية .

)) بتسكني اهلاء ، نرجوا التنبيه عليها وتذكري اإلخوة  وهو)) بتسكني الفاء ، وقبل قلت: ((  كفوااإلخالص: (( 

)) بضم  كفوا)) فالظاهر أنه ما تبني الضمة كما ينبغي وإال أنا أقرأها تعمدا ((  كفواأما ((  واهللا حيفظكم .

 وهو العلي العظيمالفاء ؛ وأما (( وهو )) فهي قراءة ، كلما جاءت " وهو " يف القرآن ففيها قراءة بالتسكني (( 

ضم ، شف )) بال كفوا)) وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون ؛ ((  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)) (( 

ضع " وهو " ، " وهي " حنن أعطيناكم يف كل موضع ؟ يف كل موضع ؛ يف كل مو  املصحف الذي معنا ؟

)) و((  كفوا)) بضم اهلاء لكن فيها قراءة ثانية ((  كفوا  (( القراءات ميكن راحت عليكم ؛ضوابط من قبل 

)) ثالث قراءات ؛ فيها سكون الفاء ؛ سكون الفاء مع الواو أو مع اهلمزة ؟ مع الواو ، ثبتها لنا جزاك اهللا  كفؤا

)) كفوا )) و ((  كفؤا)) بالضم ؛ لكن ثبتها لنا ؛ الذي عندي ((  كفواكلف ... (( خري ؛ ألا حقيقة ت

األول بضم اهلاء والثاين بكسر اهلاء عند مجهور القراء  )) ثالث قراءات . كفؤا)) و ((  كفؤابضم الفاء ، (( 

ثل " فهو ، فهي ، وهو ، مطلقا ، وسكن اهلاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء والالم ، م

ثم هو يوم )) وسكنها الكسائي وقالون أيضا يف قوله تعاىل: ((  لهي الحيوان)) ((  لهو الغنيوهي ، هلو ؛ (( 

تسكن فيهم اهلاء يف كل موضع ؛ بعد  فصارت عندنا ثالثة حروف: الواو والفاء والالم))  من المحضرينالقيمة 

)) بدل " مث هو "  ثم هو يوم القيمة من المحضرينوقالون يف قوله تعاىل: (( " مث " ما فيها إال قراءة الكسائي 

؛ ضمري " عليهم ، وإليهم ، ولديهم " مكسور اهلاء ؛ وقرائه محزة بضم اهلاء " عليهم ، إليهم ، لديهم " هذه 

  ضوابط مفيدة ألا عامة .

  )) ؟ السموات بغير عمد ترونها ...... هو الذي خلق سؤال عن معىن قوله تعاىل: ((  السائل :

د أي بغري عمد مرئية لكم ؛ فعلى هذا يكون هلا عمد فيها قوالن للمفسرين: أحدمها أا صفة لعم الشيخ :

لكنها ال ترى ؛ والثاين: أن اجلملة مستأنفة واملعىن: ترون السماء كما تشاهدوا ليس هلا عمد ؛ وهذا هو 

  .))  السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ويمسكاألقرب لقوله تعاىل: (( 

  هل جيوز قراءة بعض الكلمات القرآنية بقراءة معينة حال كون القارئ يقرأ رواية حفص مثال ؟ السائل :

فهو خير )) ((  وهو السميع البصير)) ((  وهو العلي العظيمال، اإلنسان يكون يف سعة إذا قال: ((  الشيخ :

اءة أكثر الناس اآلن ، يكون اإلنسان يف سعة ويف حلو ؛ بل الذي ينبغي أن يقرأ )) كما هي قر له عند ربه 



اإلنسان كل القراءات الثابتة السبعية ينبغي لإلنسان العامل ا أن يقرأ ذه أحيانا وذه أحيانا إال أمام العامة ، 

  فال يقرأ إال مبا يوافق ما بني أيديهم من املصاحف .

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ؛ ((  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( ن الرجيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطا

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين فإن كن 

السدس مما نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما 

ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد 

وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما 

  )) . حكيما

)) وأخذنا الفوائد ؟ ال ،  وليقولوا قوال سديداا إىل آخر قوله: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظننا انتهين

))  وليخش الذين لو تركوا ...قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  ))  وليخش الذين  ...بقيت الفوائد ؛ من أين ؟ (( 

ن لو تركوا من وليخش الذيتذكري املرء مبا حيدث له حىت يراعي يف ذلك غريه ؛ لقوله: (( من فوائد هذه اآلية:  .

ومن فوائدها:  )) فكما أنك ختاف على ولدك فخف على ولد غريك .خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 

اإلشارة إىل أنه جيب على املرء أن يعامل الناس مبا حيب أن يعاملوه به ؛ ألنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد 

ومن فوائدها: أا تشري بداللة اإلشارة إىل أن  لناس .على أوالده بعد موته فكذلك ال يعتدي هو على أوالد ا

اإلنسان إذا أراد أن جيين على غريه فليتذكر نفسه ؛ فإذا كان مثال يهم بأن يزين بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن 

ترضى بأحد من حمارمه ؟ ومن املعلوم أن اجلواب ال ؛ فإذا كان كذلك فلماذا أن تزين مبحارم الناس وأنت ال  يزين

ومن فوائدها: أن  . أن يزين أحد مبحارمك ؛ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعلوه بك

ومن  يكون جمانبا للتقوى إذا مل يراعي ربه عزوجل يف رعاية هؤالء الضعفاء الذين كانوا بني يديه . اإلنسان

ومن فوائدها: أن  ة على غريه وأن يقول قوال سديدا .فوائدها: أن اإلنسان ينبغي له أن يتق اهللا عزوجل يف الوالي

القول ينقسم إىل قسمني: سديد ، وغري سديد ؛ فالصديد ما وافق الصواب ، وغري الصديد ما خالف الصواب ؛ 

من كان يؤمن باهللا واليوم ومن ذلك اللغو من الكالم فإنه ليس بسديد ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما مث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  ) . ليقل خيرا أو ليصمتاآلخر ف

إنما )) هذه مجلة امسية مبدوءة بإن ، وخرب " إن " هو قوله: ((  إن الذين((  )) . يأكلون في بطونهم نارا

)) بالبناء  وسيصلون)) ويف قراءة: ((  وسيصلون سعيرا)) يعين ما يأكلون إال نارا ((  يأكلون في بطونهم نارا

)) يأكلوا أي يتلفوا ؛ لكنه  إن الذين يأكلون أموال اليتامىيقول عزوجل: ((   للمفعول وهي قراءة سبعية .



اإلنسان املال من أجل أكله وما يتعلق به ؛ فعرب باألكل ألنه  وه االنتفاع ؛ ألن أكثر ما عرب باألكل ألنه أعم وج

االنتفاع وإال فغري األكل مثله ؛ بل قد يكون أشد كما لو أتلف هذا املال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه أعم وجوه 

إنما يأكلون من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب رعاية أموال اليتامى ؛ لقوله: ((  ذلك فهو أعظم من أكلها .

ومن فوائدها: أنه لو أكل مال اليتيم حبق فال  لغ .)) واليتامى سبق أنه هو الذي ميوت أبوه ومل يب في بطونهم نارا

إمث عليه ، مثل أن يكون فقريا فيأخذ قدر أجرته من هذا املال الذي هو قائم عليه فال حرج ؛ وهلذا نقول كلمة " 

ومن فوائدها: أن أكل مال اليتيم بغري حق من كبائر الذنوب ؛  ظلما " مصدر يف موضع احلال أي الظاملني .

)) وعند أهل العلم أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا أو  يأكلون في بطونهم نارا (( إنماعد عليه يف قوله: ألنه تو 

وعيد يف اآلخرة ؛ وقيل: إن الكبرية ما فيه عقوبة خاصة أي ما ذكر له عقوبة خاصة ؛ وذلك ألن احملرمات نوعان 

إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية ؛ فالدنيوية كاحلد  ؛ نوع ليس فيه إال النهي ، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة

) ؛  ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةمثل الزنا والسرقة ؛ والدينية كالرباءة منه ( 

 )) . إنما يأكلون في بطونهم ناراومن فوائدها: إثبات اجلزاء ؛ لقوله: ((  العقوبة كما يف هذه اآلية .واألخروية 

ومن فوائدها: الوعيد الشديد  ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ألنه قابل أكلهم بالنار اليت يعذبون ا.

)) فتكون  إنما يأكلون في بطونهم ناراعلى من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعريا ؛ وهذا أعظم من قوله: (( 

يوصيكم اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((  . )) وسيصلون سعيرا احلرارة يف أجوافهم ويف ظاهر أجسامهم ؛ لقوله: ((

)) الوصية هي العهد ألمر هام لعهد به إليك أي أنه عهد إليك بشيء  في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

هام ، هذه وصية ، وتكون بعد املوت ؛ وأما ما قبل املوت فهي وكالة ؛ وينبغي أن يعلم أن املتصرف يف غري ماله 

وصاف حبسب الوظيفة اليت هو قائم ا ، فتارة نسميه وكيال ، وتارة نسميه وليا ، وتارة نسميه ناظرا ، وتارة له أ

نسميه وصيا ؛ فإذا كان يتوىل مال الغري بغري إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كويل اليتيم ؛ وإذا كان 

كان يتوىل الوقف فإنه يسمى ناظرا ؛ وإذا كان يتوىل حلي فإنه يتوىل مال الغري بعد موته فإنه  يسمى وصيا ؛ وإذا  

 في أوالدكم)) قلنا أصل الوصية العهد باألمر اهلام ؛ وقوله: ((  يوصيكم اهللا في أوالدكميسمى وكيال ؛ هنا (( 

بدليل  )) أي أن الوصية يف األوالد أنفسهم ؛ واألوالد مجع ولد ويشمل الذكور واإلناث يوصيكم)) متعلق بـ(( 

)) يعين إذا اجتمع يف األوالد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ األنثيني  للذكر مثل حظ األنثيينقوله: (( 

)) دون أن يقول: لألنثى نصف الذكر ؛ ألن احلظ  للذكر مثل حظ األنثيين(( ؛ وتأمل كيف جاءت العبارة 

)) ومل يقل: لألنثى نصف مال   مثل حظ األنثيين للذكروالنصيب فضل وزيادة والنصف نقص ؛ فلهذا قال: (( 

)) فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبريا مما  حظ األنثيينالذكر ملا يف كلمة " نصف " من النقص خبالف " حظ " (( 



)) فإذا هلك عن مخسة أبناء وبنت فكم للبنت  للذكر مثل حظ األنثيينلو قال: لألنثى نصف مال الذكر ؛ (( 

عشر ؛ ألن اخلمسة عن عشرة ؛ وإذ هلك عن سبعة أبناء وثالث بنات ؟ واحد من سبعة عشر ؟ واحد من أحد 

فإن  والثالث عن ثالثة أسهم ، فاجلميع سبعة عشر سهما ، وهلم جرا ؛ ((  ؛ ألن السبعة عن أربعة عشر سهم

)) ومل  كن نساءوإن  )) هنا قال: ((  كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

يقل: فإن كانوا نساء ، أي األوالد مع أنه جائز ؛ فيجوز يف الضمري إذا اكتنفه مذكر ومؤنث جيوز أن تذكره 

)) أنث الضمري  فإن كن نساءباعتبار ما سبقه إذا كان السابق مذكر ، وتؤنثها باعتبار ما حلقها ؛ فهنا قال: (( 

كان يف غري القرآن وقيل: فإن كانوا نساء جاز باعتبار ما سبقه ؛ فالضمري   أو ذكره ؟ أنثه ، باعتبار ما حلقه ؛ ولو

وإن كن نساء فوق اثنتين يعود يف مثل هذا الرتكيب جيوز أن يعود على ما سبق وجيوز أن يعود ما حلق ؛ (( 

املعىن: فإن كن  )) فقيل: إا زائدة ، وأن (( فوق اثنتين)) اختلف املفسرون يف قوله تعاىل: فلهن ثلثا ما ترك 

نساء اثنتني ؛ وذلك ألن الثلثني تستحقه الثنتان فما فوق ؛ وظاهر اآلية الكرمية أن الثنتني ال تستحقان ثلثني ؛ 

)) فظاهره أن ثنتني ال تستحقان الثلثني  فوق اثنتين)) ألنه قال: ((  فوق اثنتينألنه قال: (( ملاذا يا عبد اهللا ؟ 

هذا قال بعض العلماء إا زائدة ؛ ولكن الصحيح أا ليست بزائدة بل هي مع أن احلكم خالف ذلك ؛ فل

مفيدة وأصلية ليتبني أن ما فوق ثنتني ال ينحصر لو كن عشرا أو عشرين فإن الفرض ال يزيد بزيادن ؛ بقي علينا 

))  انت واحدة فلها النصفوإن كأنه قال: ((  الثنتان ، الثنتان لنا يف تقرير الثلثني هلما عدة أوجه ؛ الوجه األول

واحدة فلها النصف مفهومه ما زاد على واحدة ليس هلا النصف وال نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثني 

فإذا مل يكن هلا النصف بقي هلا الثلثان ؛ ألنه ليس هناك فرض بني النصف والثلثني ؛ ثانيا: أن اهللا جعل لألختني 

يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك ليس هللا تبارك وتعاىل: (( الثلثني يف آخر السورة ، قال ا

 لثان مما تركاثنتين فلهما الث اله ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت

أن لألختني ثلثني  )) وصلة البنتني بأبيهما أقوى من صلة األختني بأخيهما ؛ وعلى هذا فيكون للبنتني ثلثان كما

؛ واضح ؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن ، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أعطى ابنيت سعد 

بن ربيع الثلثني ومها اثنتان ؛ وعلى هذا فنقول: بني اهللا يف هذه اآلية الكرمية أن األوالد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا 

ط ، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط ؛ فهل بني اهللا حكم هذه األقسام الثالثة وإما أن يكونوا إناثا فق

؟ اجلواب: ننظر ؛ أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بني اهللا احلكم ؛ ما هو ؟ أن للذكر مثل حظ األنثيني ؛ وإذا  

عن األوالد الذكور فقط فدل على  كانوا نساء فقط بني اهللا احلكم أن للواحدة النصف وملا زاد الثلثني ؛ وسكت

أم يرثون بال تقدير وأم يرثون بالسوية ؛ ألنه لو كان له مقدر لبينه كما بني املقدر ... ؛ ولو كانوا خيتلفون 



لبني ذلك كما بني اخلالف الواحدة من البنات مع الثنتني فأكثر ؛ وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم العدد ؛ 

م ؟ من عدد الرؤوس ، الحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة ال تأصل هلم مسألة ، أصل مسألتهم وكم تكون مسألته

من عدد رؤوسهم ؛ فإذا كانوا مائة بين عم من كم املسألة ؟ من مائة ؛ على طول ؟ على طول نعم ؛ إذا كانوا 

تم يف الشبكة ؛ أليش مائة ؟ عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا وإذا كانوا مائة بين عم ومخسني بنت عم ؟ وقع

ألن بنات العم ما ترث ، بنات العم ما ترث ، إذا كانوا مائة بين عم ومخسني بنت عم مخسني بنت عم ما ترث 

من اإلناث إال األخوات ، بنات أخ بنات عم ليس هلن مرياث  ال يرث من احلواشي؛ ألنه مر علينا القاعدة قريبا 

فلها  إن كانت واحدة)) طيب فيه قراءة: ((  واحد منهما السدس مما تركوألبويه لكل يقول عزوجل: ((  .

وعلى هذه القراءة تكون " كان " تامة ، و "كان " التامة هي اليت يكتفى مبرفوعها عن خربها ؛ ألا  ))النصف 

مسيت " كان " إذا  ال تتطلب سواها ، فهي تامة به ؛ والناقصة هي اليت حتتاج إىل خرب ألا ال تتم إال به ؛ وهلذا

))  إن كانت واحدة)) ((  إن كانت واحدةاكتفت مبرفوعها مسيت تامة ال حتتاج إىل تكميل ؛ ففيها قراءتان: (( 

)) أبوي من ؟ أبوي امليت ولن يسبق له الذكر لكن املقام يقتضيه ؛ بأي دليل يقتضيه ؟ لقوله: ((  (( وألبويه .

)) يعين أباه وجده ؟ أبويه يا إخوان ؟ األب هو  وألبويهه إال بعد موته ؛ (( )) ألن اإلنسان ال يرتك مال مما ترك

الذكر ، األم أم ، يقول: وأميه مثال ؟ من باب التغليب ، إذا األبوان مها األب واألم ؛ وهو هنا ملحق باملثىن أو 

لكل واحد منها : (( )) قوله لكل واحد منهما السدس)) أي أبوي امليت ((  ألبويه((  مثىن ؟ ملحق نعم .

)) بإعادة العامل ، والبدل معروف أن له حكم املبدل يف إعرابه ؛ وألبويه )) هذا بدل من قوله: ((  السدس

وألبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن  لكن هنا نستغين عن التبعية يف اإلعراب ألننا أعدنا العامل ؛ (( 

إن كان )) ابنهما أو بنتهما أيضا ؛ ((  مما ترك((  ألبوين سدس)) أي ا لكل واحد منهما)) ((  كان له ولد

)) يشمل الذكر واألنثى ؛ فإذا كان امليت له أبوان وله أوالد  إن كان له ولد)) أي للميت ولد ؛ وقوله: ((  له

لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... فلكل واحد من األبوين السدس ال يزيد على هذا (( 

فلألم )) فإن كان الولد ذكرا لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد )) طيب ((  إن لم يكن له ولدف

السدس ولألب السدس و الباقي لالبن ؛ وإن كان أنثى فرض هلا ، فرض هلا فرضها وهو النصف إن كانت 

لى اهللا عليه وآله وسلم: ( واحدة  أو الثلثان إن كانت زائدة ؛ والباقي ؟ والباقي لألب تعصيبا لقول النيب ص

) ؛ إذا مرياث األبوين مع الولد فرض أو تعصيب ؛ أما األم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر 

ففرض وليس هلا تعصيب إطالقا وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى ؛ وأما األب فإن كان يف 

األوالد ذكور فليس له إال السدس وإن كان الورثة إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا ؛ وحينئذ نقول 



أن يكون الولد الذي مع األبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ؛ فإن كانوا ذكورا فقط فليس لألب إما 

وال لألم إال السدس وإن كانوا إناثا فقط فليس لألم إال السدس وكذلك األب يفرض له السدس وإن بقي شيء 

ألم ؛ ألنه ال تعصيب لألب مع وجود أحد من أخذه تعصيبا ؛ وإن كانوا ذكورا وغناثا فليس لألب إال السدس كا

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك  أبناء أو أبنائه ؛ ألن األبناء أو أبنائهم أوىل بالتعصيب من األب .

)) ذكرنا أن يف اآلية دليال على أن اهللا أرحم يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين وتعاىل: (( 

أن اهللا أوصى الوالدين بأوالدهم ، وهذا يدل على أنه  سان من أمه وأبيه فما وجه الداللة من هذه اآلية ؟باإلن

وذكرنا من فوائد اآلية أنه إذا اجتمع يف املرياث ابن وبنت كان لبنت نصف ما للولد من  أرحم م من آبائهم .

))  للذكر مثل حظ األنثيينا الفائدة يف قوله: (( وذكرن . (( للذكر مثل حظ األنثيين ))أين يؤخذ ؟  من قوله: 

؛ ومل يقل: لألنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ ألن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص 

)) ألن احلظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ؛ لكن النصف نقص وتدين ؛ مثل حظ األنثيين يعين اختيار (( 

)) اختلف  فإن كن نساء فوق اثنتينقوله تعاىل: ((  )) . مثل حظ األنثيينم ـ عدل عنه إىل (( فلهذا ـ واهللا أعل

  )) فوقاملفسرون يف كلمة (( 



 اثنتـين فـوق نساء كن فإن األنثيين حظ مثل للذكر أوالدكم في اهللا (( يوصيكمتتمة املناقشة عن معاين اآليـة: 

 ولـد لـه كـان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بهـا يوصـي وصـية بعـد مـن السـدس فألمـه إخـوة لـه كـان فـإن الثلـث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

  . حكيما )) عليما كان اهللا إن اهللا من فريضة نفعا لكم أقرب أيهم تدرون ال وأبناؤكم آبآؤكم دين

)) ومل يقـل: لألنثـى نصـف مـا للـذكر مـا هـي الفائـدة ؟ ألن "  للذكر مثل حظ األنثيـينوذكرنا الفائدة يف قوله: (( 

)) ألن احلـظ فيـه يفـرح مثـل حـظ األنثيـين حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقـص ؛ يعـين اختيـار (( 

))  مثل حـظ األنثيـينالنفس ويبهج القلب ؛ لكن " النصف " نقص وتدين ؛ فلهذا ـ واهللا أعلم ـ عدل عنه إىل (( 

)) فمـا هـو اخـتالفهم يف ذلـك  فـوق)) اختلف املفسـرون يف كلمـة ((  فإن كن نساء فوق اثنتينقوله تعاىل: ((  .

قيل: إا زائدة ؛ ال ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن مـا زاد علـى البنتـني فـال يزيـد السـهم بزيـادن يعـين  ؟

فإن قـال قائـل: فاثنتـان كـم مرياثهمـا ؟   ، ال يزيد السهم بزيادن .مثال اثنتان هلما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان 

)) ؟ طيــب فــوق اثنتــني والســؤال عــن  فــوق اثنتــينكــم مــرياث البنتــني ؟ الثلثــان ؛ مــن أيــن يؤخــذ واآليــة تقــول: (( 

مــن  اثنتــني ؟ يعــين بــس هــذه يف األخــوات وهــذه يف البنــات ؟ البنــت هلــا النصــف إذا كانــت واحــدة وإذا كانــت أكثــر

هــذا  ؛واحـدة فلهــن الثلثــان ؛ يزيــد الفــرض إذا زادت علــى واحــدة كـذا ؟ وال نعلــم فرضــا بعــد النصــف ســوى الثلثــني 

   ، وجه

  الوجه الثاين ؟  الشيخ :

  ؛  لوم أن البنتني مها للميتوجل أن للبنتني ثلثان فمع إذا ذكر اهللا عز الطالب :

  يعين قياس أولوية ؟ الثالث ؟ الشيخ :

  ؛ابنيت سعد ابن الربيع ثلثني  أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أعطى  الطالب :

  متام .  الشيخ :

  من اآلية ؟ املرياث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ ذكروا الشيخ :

  واإلناث وحدهن أن الذكور على خالف ذلك يكون هلم املال بالسوية ؛ ملا بني املرياث   الطالب :

؛ إمــا أن يكونــوا ذكــورا خلصــا أو  هــل العلــوم بــالفرائض يســمونه الفــروعالبنــني والبنــات ويســمون عنــد أإذا  الشــيخ :

إناثــا خلصــا أو إناثــا وذكــورا ؛ إذا كــانوا ذكــورا خلصــا يقســم املــال بيــنهم بالســوية ؛ إذا كــانوا إناثــا خلصــا فللواحــدة 

مـن الـوارث  . نثيني ؛ انتهى الكالم علـى الفـروعحظ األالنصف وملا زاد الثلثان ؛ إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل 

، وابـن االبـن  ع؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينـه وبـني امليـت أنثـى ؛ فـاالبن والبنـت مهـا فـرو  عمن الفرو 



وابن ابن االبن كذلك ، وبنت االبـن كـذلك ، وبنـت ابـن االبـن كـذلك ، وابـن البنـت ؟ ال ، ال يـرث ؛ ملـاذا ؟ ألن 

وألبويـه لكـل ((  ينه وبني امليت أنثى ، والقاعدة أن كـل واحـد مـن الفـروع بينـه وبـني ميـت األنثـى فـال مـرياث لـه .ب

مــاذا يســمى مثــل هــذه الصــيغة ؟ يســمى التغليــب ؛  مــن املــراد بــاألبوين ؟ األب واألم . )) واحــد منهمــا الســدس

)) هــذا بــدل  ولكــل واحــد منهمــا الســدس: (( قولــه وألبويــه )) .غلبنــا جانــب األب علــى جانــب األم فقلنــا: (( 

)) لكــن بشــرط أن يكــون لــه ولــد ، وكــل مــا  لكــل واحــد منهمــا الســدس ممــا تــركبإعــادة حــرف اجلــر العامــل ؛(( 

ذكر الولد فاملراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد االبن وولد ابن االبن وإن نزل من كـل مـن لـيس بينـه وبـني 

)) فـإذا هلــك هالـك عـن أب وأم وابــن فلـألم الســدس  واحـد منهمــا السـدس إن كــان لـه ولــدلكــل امليـت أنثـى (( 

ولـــألب الســـدس والبـــاقي لالبـــن ؛ ولـــو هلـــك هالـــك عـــن بنـــت وأم وأب فللبنـــت النصـــف ولـــألم الســـدس ولـــألب 

)) أعطينــا أصــحاب  وألبويــه لكــل واحــد منهمــا الســدس ممــا تــرك إن كــان لــه ولــدالســدس ؛ ألن اهللا قــال: (( 

الحقــوا الفــرائض فــروع فروضــهم اآلن وبقــي معنــا الســدس مــن يعطيــه ؟ قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: ( ال

) أحلقنـــا الفـــرائض بأهلهـــا وأعطينـــا البنـــت نصـــيبها واألم نصـــيبها واألب  بأهلهـــا فمـــا بقـــي فهـــو ألولـــى رجـــل ذكـــر

أنه أوىل رجل ذكـر ؟ األب ، فنعطيـه األب نصيبها بقي واحد من ستة حبثنا يف هؤالء الورثة من الذي يصدق عليه 

تعصيبا فنقول لـألب السـدس فرضـا والبـاقي تعصـيبا ، هـذا مـا يـدل عليـه اآليـة الكرميـة مـع احلـديث ؛ واضـح اآلن ؟ 

إذا مــرياث األبــوين الســدس مــع الولــد وهــو الفــرع الــوارث ؛ كــذا ؟ مث إن كــان الولــد ذكــرا فلــيس لــألم واألب ســوى 

 فإن لم يكن لـه ولـدن كان أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو لألب تعصـيبا ؛ (( السدس لكل واحد ، وإ

ــه أبــواه فألمــه )) أي مل يكــن لــه فــرع وارث ال ابــن وال ابــن ابــن وال بنــت ابــن وال بنــت ، مل يكــن لــه ولــد ((  وروث

))  وكــم  فألمــه الثلــث)) اجلــواب: ((  وورثــه أبــواه)) إن مل يكــن لــه ولــد ، هــذا شــرط ؛ الشــرط الثــاين ((  الثلــث

لــألب ؟ البــاقي ؛ ألنــه إذا كــان املــال بــني شخصــني وفــرض ألحــدمها فالبــاقي كلــه لآلخــر ، (( فــإن مل يكــن لــه ولــد 

وورثه أبواه )) اآلن حصر اإلرث يف األبوين فألمه الثلث والباقي لألب ؛ من أيـن عرفنـا أن البـاقي لـألب ؟ ألن اهللا 

ــه أقــال: ((  ــواهوورث فيكــون البــاقي لــألب بالضــرورة ؛ فعرفنــا اآلن إذا هلــك هالــك عــن أم )) وأعطــى أمــه الثلــث  ب

وأب ولــيس معهمــا ولــد وال غريمهــا يعــين لــيس معهمــا أحــد ال ولــد وال إخــوة وال زوج وال زوجــة فألمــه الثلــث ، هــل 

إذا كـان الوارثـان ذكـرا وأنثـى  هذا ماش على قاعدة الفرائض ؟ نعم ماش على قاعدة الفرائض ؛ ألن قاعدة الفرائض

من جنس ويف مرتبـة واحـدة فـإن للـذكر مثـل حـظ األنثيـني ، انظـر ابـن بنـت ، أخ شـقيق وأخـت شـقيقة ، أخ ألب 

وأخـــت ألب ، عـــم وعمـــة ، مـــا يصـــلح ؟ ملـــاذا ؟ ألن العمـــة مـــن احلواشـــي وال يـــرث مـــن حواشـــي مـــن اإلنـــاث إال 

)) إن حصـر اإلرث قلنـا يف األبـوين يكـون لـألم الثلـث فمـاذا ه الثلث وورثه أبواه فألم؛ وقوله تعاىل: (( األخوات 



لــو كــان مــع األبــوين زوج أو زوجــة ؟ هــل لــألم الثلــث ؟ نقــول اآليــة الكرميــة تــدل علــى أنــه لــيس هلــا ثلــث ؛ فمــاذا 

كـت يكون هلا ؟ ننظر يف املوضوع ، امرأة هلكت عن زوجهـا وعـن أمهـا وأبيهـا ، لـيس يف املسـألة ولـد ؛ صـح ؟ هل

، احنصر اإلرث يف ثالثة أشخاص ، فلننظر: للزوج النصـف ، ولـألم ثلـث البـاقي ، ولـألب عن زوجها وأمها وأبيها 

وورثـه أبـواه الباقي ؛ ملاذا صار لألم ثلـث البـاقي ؟ ألن األم واألب ورثـا مـا بقـي بعـد الـزوج وقـد قـال اهللا تعـاىل: (( 

نصـف املـال يعـين الـذي هـو بـاقي بعـد الـزوج ـ فيكـون لـألم ثلثـه  )) فكـأن األبـوين ورثـا نصـف املـال ـ فألمـه الثلـث

يعين جنعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه املال كله ؛ فإذا جعلناه كأنـه املـال كلـه فـإن لـألم الثلـث ، وهـذا واضـح جـدا 

ال كلـه فلـألم ؛ فنحن جنعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه املال كله ؛ ومعلوم بنص القرآن أن األم واألب إذا ورثا املـ

الثلــث فيكــون هلــا ثلــث البــاقي ؛ وحينئــذ لــو ســألنا الســائل: هــل هــذه القســمة خمالفــة للــنص ؟ لقلنــا: ال ؛ بــل هــي 

مثــال آخــر: هلــك رجــل عــن زوجــة وأم وأب ، كــم للزوجــة ؟ الربــع وبقــي  موافقــة للــنص ؛ ووجههــا مــا قلــت لكــم .

وجة ملا أخذت نصـيبها صـار البـاقي بعـد فرضـها كأنـه املـال كلـه ثالثة أرباع لألم ثلث الباقي ولألب الباقي ؛ ألن الز 

، واألم واألب إذا ورثا املال كله صار لألم الثلث ؛ وعلى هذا فلألم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والبـاقي لـألب ؛ 

 وهــــذا مقتضــــى الــــنص القــــرآن الــــذي معنــــا ؛ هاتــــان املســــألتان: زوج وأم وأب ، زوجــــة وأم وأب تســــميان العمــــريتني

والغراوين ؛ العمـريتني ألن أول مـن قضـى مـا عمـر رضـي اهللا عنـه إذ ال توجـد هـذه الصـورة ال يف عهـد النـيب صـلى 

اهللا عليه وآله وسـلم وال يف عهـد أيب بكـر ، هاتـان الصـورتان وجـدتا يف عهـد عمـر رضـي اهللا عنـه فقضـى مـا علـى 

، ومسيتــا بــالغراوين ألمــا يف الفــرائض كــالغرة يف  أن موفقــا للصــواب بالشــك فســميتا بــالعمريتنيهــذا النحــو قضــى 

وجــه الفــرس بظهورمهــا وبيامــا واشــتهارمها ؛ املســألة واضــحة اآلن ؟ فصــار لــألم واألب الســدس مــع وجــود الولــد ، 

فـإن )) هذا معطوف على قولـه: ((  فإن كان له إخوةقال: ((  ولألم الثلث الباقي يف زوج وأبوين وزوجة وأبوين .

)) والفـاء  فـإن كـان)) يعـين حـني إرثـه أبويـه لـه ، ((  له ولد وورثه أبواه فألمـه الثلـث فـإن كـان لـه إخـوة لم يكن

هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، للرتتيب تدل على ترتب ما بعدها علـى مـا قبلهـا ؛ فـإذا ورث 

يشـمل ذكـور أو إنـاث ؛ أشـقاء أو ألب أو ألم  الرجل أبواه وكان له إخـوة فألمـه السـدس ، إخـوة ذكـور أو إنـاث ؟

؟ يشــــمل ، يشــــمل أشــــقاء أو ألب أو ألم ؛ إن كــــان لــــه إخــــوة فألمــــه الســــدس مثالــــه: هلــــك هالــــك عــــن أم وأب 

وأخــــوين شــــقيقني ، أم وأب وأخــــوين شــــقيقني ؛ يف هــــذا املثــــال لــــه أخــــوة أو ال ؟ نعــــم ؛ كــــم تعطــــى األم ؟ تعطــــى 

ضــنا لــألم الســدس ؟ لوجــود مجعنــا اإلخــوة ؛ وملــاذا مل نفــرض لــألب الســدس ؟ الســدس ، والبــاقي لــألب ؛ ملــاذا فر 

لعــدم الفــرع الــوارث ، فنقــول لــألم الســدس والبــاقي لــألب ؛ واإلخــوة ؟ اإلخــوة يســقطون ، يســقطون بإســقاط النــيب 

ا ) أحلقنــ ألحقــوا الفــرائض ألهلهــا فمــا بقــي فألولــى رجــل ذكــرصــلى اهللا عليــه آلــه وســلم هلــم ، حيــث قــال: ( 



الفــرائض اآلن بأهلهـــا ، مـــن صـــاحب الفــرض يف هـــذه املســـألة ؟ األم ، أعطيناهـــا نصــيبها ؛ حبثنـــا وقارنـــا بـــني األب 

واإلخــوة وجــدنا أن األب أوىل ألن امليــت بضــعة منــه ؛ فقلنــا البــاقي لــألب ؛ واضــح يــا مجاعــة ؟ طيــب إذا كــان لــه 

نقـول: نعـم حيجبـون غـريهم  اإلخوة وهم حمجوبـون ؟فإن قال قائل: كيف حيجب  . بواه فألمه السدسأإخوة وورثه 

وهــم حمجوبــون ألن حجــبهم هنــا لوجــود املــانع ال لفــوات الشــرط ، انتبــه ! حجــبهم هنــا لوجــود املــانع ، مــن الــذي 

مــنعهم مــن اإلرث ؟ األب ، ال لفــوات الشــرط فهــم مــن أهــل اإلرث يعــين لــيس فــيهم مــانع مــن موانــع اإلرث حــىت 

ستحقني باألصل من املرياث ، نقول هم مستحقون لو ال وجود املانع ؛ فلهذا حجبـوا وهـم نقول إن هؤالء ليسوا م

حمجوبون ؛ والغريب يف هـذه املسـألة لـو كـان اإلخـوة إخـوة مـنهم حجبـوا األم مـن الثلـث إىل السـدس ، وهـذه غريبـة 

 بـه ؛ لكـن هـذه بـالعكس ؛ من غرائب العلم أن يكون املديل حاجبا ملن أدىل به والعادة أن الذي حيجب هو املدىل

واضح ؟ االبن حيجب ابن االبن ؟ أليش ؟ ألن االبن مديل باالبن ومـن أدىل بواسـطة حجبتـه تلـك الواسـطة ؛ هنـا 

ـــذين حجبـــوا األم ، علـــى العكـــس ؛ ولكـــن مســـائل  اإلخـــوة مـــن اإلخـــوة مـــدلون بـــاألم ومل حتجـــبهم األم بـــل هـــم ال

آبـائكم وأبنـائكم ال تـدرون أيهـم مـدخل لالجتهـاد فيـه ، أمـر مسـلم (( الفرائض كثري منهـا ال جمـال للـرأي فيـه وال 

 فإن كان له إخـوة فألمـه السـدس)) مسلمة ؛ انتهينا اآلن من مرياث األبـوين ((  أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا

لـألب  )) فصار مرياث األبوين أوال: إذا كان معهم ولد فلكل واحـد منهمـا السـدس ، مث إن كـان الولـد ذكـرا فلـيس

ســوى الســدس ، وإن كــان األنثــى فلــألب مــا بقــي بعــد الفــروض تعصــيبا ؛ احلالــة الثانيــة: إذا ورثــه أبــواه فقــط ، إذا 

ورث امليت أبواه فقط أي مل يوجد وارث سوى األبوين وال إخوة وال فـرع وارث فمـا مـرياث األم ؟ الثلـث ، والبـاقي 

املال الذي بني شخصني إذا قـدر ألحـدمها نصـيبه صـار البـاقي لألب ؛ مرياث األم الثلث للنص والباقي لألب ألن 

؛ وهلــذا لــو أعطيتــك مــاال مضــاربة تشــتغل فيــه وقلــت: لــك ربــع الــربح ؛ مــاذا يكــون يل أنــا صــاحب املــال ؟  للعصــبة

ا ولـه ثالثة أرباع ألن املال بني اثنني إذا قدر ألحدمها نصيب فالباقي لآلخر ؛ احلال الثالثة: إذا ورث األبـوان ولـدمه

ســدس والبــاقي لــألب واإلخــوة يســقطون لقــول ، وإن كــان اإلخــوة غــري الــوارثني فلــألم ال ســدسإخــوة فكــم لــألم ؟ ال

هــذه اآليــة يف  ) . ألحقــوا الفــرائض بأهلهــا فمــا بقــي فهــو ألولــى رجــل ذكــرالنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: ( 

وكان املتوقـع باألصـول ألـم أحـق بـالرب مـن الفـروع  وبدأ بذكر الفروع قبل األصول ، حكم مرياث الفروع واألصول

؛ لكـن ذكـر الفــروع ألـم بضــعة مـن امليــت ، جـزء منــه ؛ واألصـول بــالعكس امليـت بضــعة مـنهم ؛ فكــان الـذي هــو 

بضعة منه أوىل مـن هـو أي امليـت بضـعة منـه ؛ وهـذه مـن احلكـم وإال كـان متوقـع أن يقـول قائـل: ملـاذا مل يبـدئ اهللا 

ـــدين قبـــل ذكـــر األوالد ؟ واجلـــواب هـــو هـــذا ؛ فهـــذه اآليـــة اشـــتملت علـــى مـــرياث مـــن ؟ الفـــروع عزوجـــل بـــذكر  ول

واألصــول ؛ بقــي عنــدنا احلواشــي واألزواج  ذكــر األزواج بعــد هــذه اآليــة مباشــرة ؛ واحلواشــي الوارثــون للفــرع ؛ ألن 



))  لكـم نصـف مـا تـرك أزواجكـم ...و اآلية الثانية اآلتية خالصة لـذوي الفـروع مـا فيهـا عاصـب ، اآليـة الثانيـة (( 

هـــذه خاصـــة بأصـــحاب الفـــروض لـــيس فيهـــا عصـــبة ، فيهـــا الزوجـــان ومـــن ؟ واإلخـــوة مـــن األم ، وكلهـــم أصـــحاب 

)) وهنـا مل يقـل: تلـك حـدود اهللا ؛ ألن  تلـك حـدود اهللا ومـن يطـع اهللا ورسـوله ...الفروض ؛ وهلذا قال فيهـا (( 

ة الــيت بعــدها كلهــا أصــحاب الفــروض ؛ واآليــة الــيت بعــدها فيهــا فــروض هــذه اآليــة فيهــا تعصــيب غــري حمــدد ، واآليــ

  )) . يبين اهللا لكم أن تضلواوفيها تعصيب ؛ وهلذا قال فيها: (( 

  سؤال عن بعض مسائل املواريث " مسألة من جد وأخ وأم " ؟ السائل :

؛ إذا كان األخ واحـد فقـط ؛ أمـا لـو كـان األخ اثنـني أخ واحد ؟ ألن اجلد ليس بأخ يعين مع جد واحد و  الشيخ :

مجــع مــن اإلخــوة ؛ وهــذا ممــا وارث وال الــفــأكثر ؛ يعــين قــل جــد وأخ وأم ، نقــول لــألم الثلــث ألنــه لــيس عنــدنا فــرع 

يضعف القول بأن اجلد أخ ؛ ألنه هنا ليس بأخ وال حيجب األم ؛ كما أنه لـو كـان عنـدنا جـدان مل حيجبـا األم إىل 

؛ أليس كذلك ؟ وفيه جدان ؟ نعم ؛ ما مها ؟ اجلد من األم ليس له شيء ؛ هـذه صـورها العلمـاء فيمـا لـو السدس 

وطئ رجالن امرأة بشبهة وأتت بولد وعرضت علـى القافـة ـ القافـة الـذين يعرفـون اإلنسـان بالشـبه ـ وقـالوا هـذا الولـد 

ن لـه جـدان ، فلـو كـان لـه جـدان مل حيجبـا األم هلذين الرجلني مجيعا ، صار لـه أبـوان ولكـل واحـد منهمـا أب فيكـو 

  إىل السدس ؛ وهذه األدلة على ضعف اإلحلاق اإلخوة باجلد ، أدلة كثرية ما هي واحدة .

  سؤال عن الكاللة ؟  السائل :

  رجل يرث كاللة من ليس له أب وال ولد . الشيخ :

رياث الـذي قـال اهللا عزوجـل إمنـا يكـون مـن )) يعـين هـذا املـ مـن بعـد وصـية يوصـي بهـا أو ديـن ...قوله تعـاىل: (( 

)) ببنــاء اهــول ؛ الوصــية يف األصــل هــي العهــد للشــيء املهــم وهــي  يوصــىبعــد وصــية يوصــي ــا ؛ ويف قــراءة (( 

اصــطالحا: األمــر بــالتربع باملــال ؛ بــل وهــي التــربع باملــال بعــد املــوت ، هــذه وصــية التــربع باملــال بعــد املــوت أو األمــر 

املــوت ؛ فهــي إمــا مبــال وإمــا بتصــرف ؛ فــإذا أوصــى رجــل إىل شــخص بــالنظر علــى أوالده الصــغار ، بالتصــرف بعــد 

فهــذه وصــية مبــال أو بتصــرف ؟ بتصــرف ؛ وإذا أوصــى شــخص مبائــة درهــم لفــالن ، فهــذا تــربع مــال بعــد املــوت ؛ 

مطلـق مل يقيـد ))  مـن بعـد وصـية وقولـه عزوجـل: (( وهذا هو املراد ذه اآلية ، املراد ا التربع باملال بعـد املـوت .

؛ لكن دلت السنة على أنه ال يزيد على الثلث ، حلديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه حني عـاده النـيب صـلى 

اهللا عليــه وآلــه وســلم يف مكــة فقــال لــه ســعد: إن ذو مــال يعــين ذو مــال كثــري وال يــرثين إال بنــت يل أفأتصــدق بثلثــي 

إنـك أن تـذرهم أغنيـاء خـري مـن أن ؟ قال ال ، قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثري مايل ؟ قال ال ؛ قال فالشطر 

لو أن الناس غضوا مـن الثلـث إلـى الربـع يعنـي  تذرهم عالة يتكففون الناس ) قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: (



ومل يرخص بالثلـث إال يف املراجعـة الثالثـة )  الثلث كثير(  :ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال)  لكان أحسن

مــن ســعد رضــي اهللا عنــه ؛ ويــذكر أن أبــا بكــر الصــديق قــال أرضــى مبــا رضــيه اهللا لنفســه فأوصــى بــاخلمس واعتمــد 

ذلــك الفقهــاء ، فقــالوا ينبغــي أن تكــون الوصــية بــاخلمس ؛ ولكــن شــح النــاس اليــوم صــاروا ال يعرفــون يف الوصــية إال 

ى شخصا أوصى خبمس ماله ؛ وينبغي لطلبة العلـم أن يبينـوا للنـاس أن يقولـوا للنـاس الوصـية الثلث يندر جدا أن تر 

بالثلــث رخصــة جــاءت بعــد مراجعــة ومــا دون الثلــث أفضــل منــه ؛ ودل القــرآن علــى أن الوصــية ال تكــون لــوارث ، 

الثـاين هـو أن ال تكــون  وهـذا هـو الشـرط الثــاين يف الوصـية ؛ الشـرط األول مـا هــو ؟ أال تزيـد علـى الثلـث ؛ والشــرط

)) فجعل الوصية مستقلة عن املرياث ، وقالت اآليـة الـيت تليهـا هـذه  من بعد وصيةلوارث ؛ بوجه الداللة قوله: (( 

 تلــك حــدود اهللا ومــن يطــع اهللا ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــارملــا ذكــر ... اإلرث قــال: (( 

)) والشـك  اهللا ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه نـارا خالـدين فيهـا خالدين فيها وذلـك الفـوز العظـيم ومـن يعـص

أن مــن أوصــى ألمــه بــاخلمس وقــد أعطاهــا اهللا الســدس فقــد تعــد حــدود اهللا ، فــرض اهللا هلــا الســدس وهــو زاد علــى 

ذلك اخلمس فأعطاهـا فصـار مرياثهـا اآلن أكثـر مـن السـدس ، وهـذا تعـدي مـن حـدود اهللا ؛ إذا نقـول الوصـية الـيت 

وقولـه:  على املرياث هي الوصية الشرعية اليت مجعت شرطني مهـا: أال تزيـد علـى الثلـث ، وأال تكـون للـوارث .تقدم 

دليــل علــى أنــه البــد مــن ثبــوت الوصــية ، البــد مــن ))  يوصــي بهــا)) يف كلمــة ((  مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا(( 

ومل يكـــن  هـــو يف غمـــرة املـــرض قـــدالثبـــوت وأن يكـــون املوصـــي أوصـــى ـــا عـــن طمأنينـــة وعـــن معرفـــة ؛ فلـــو أوصـــى و 

يتصــور مــا يقــول فــإن الوصــية ال تعــرب وال عــربة ــا ؛ ألنــه حقيقــة مل يوصــي ــا ؛ وكــذلك لــو مل تثبــت الوصــية ببينــة 

)) الــدين   أو ديــنفإــا ال عــربة ــا إال إذا صــدق الورثــة وهــم مرشــدون بــذلك فــاحلق هلــم والرجــوع إليــه ؛ وقولــه: (( 

و ديــن ؛ فــاألجرة ديــن ، والقــرض ديــن ، ومثــن املبيــع ديــن ، والصــداق علــى الــزوج ديــن ، كــل مــا ثبــت يف الذمــة فهــ

وعــوض اخللـــع علـــى الزوجـــة ديـــن ، و... اجلراحـــات ديـــن ، كـــل مـــا ثبـــت يف الذمـــة فهـــو ديـــن ؛ فيقـــدم الـــدين علـــى 

ية يوصــي بهــا أو مــن بعــد وصــاملـرياث ، فلــو قــدر أن الــدين يســتغرق مجيــع املــال فــال شــيء للورثــة ألن اهللا قــال: (( 

)) وهنـا نسـأل هـل  أو ديـن)) وإذا قدر أنه يستغرق نصف املال صار املرياث نصف املال ؛ ألن اهللا قـال: ((  دين

إن ( الدين مقدم أو الوصية ؟ اجلواب: الدين ، الـدين قبـل الوصـية ، كمـا قـال علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه: 

) واملعــىن يقتضـــيه ؛ ألن الــدين قضـــائه مــن بـــاب  ن قبــل الوصـــيةالنبــي صـــلى اهللا عليــه وآلـــه وســلم قضـــى بالـــدي

الواجــب والوصــية مــن بــاب التــربع يعــين أن املــدين جيــب عليــه أن يقضــي الــدين واملوصــي مســتحب ليســت بواجبــة ، 

فــإن قــال قائــل: إذا كــان األمــر كــذلك فمــا احلكمــة مــن تقــدمي  ومعلــوم أن النظــر الصــحيح يقتضــي تقــدمي الواجــب .

ى الدين ؟ فاجلواب على ذلك باحلكمة أوال: العنايـة بالوصـية واإلشـارة إىل أن الـدين ينبغـي للعاقـل أن ال الوصية عل



حيملــه نفســه ؛ وثانيــا: أن الــدين لــه مــن يطالــب بــه ، يعــين لــو فــرض أن الورثــة ســكتوا وقســموا الرتكــة هــل يســكت 

يعلـم ـا املوصـى إليـه أو املوصـى لـه مـا صاحب الدين ؟ ال يسكت البد أن يطالـب ؛ لكـن الوصـية لـو كتموهـا ومل 

علم ا ليس هلا من يطالب ؛ فلهذا قدمها ليهـتم الورثـة ـا ال ليقـدمها علـى الـدين ، فالـدين مقـدم مث الوصـية ، مث 

: للـدين فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصـى بالثلـث فاملسـألة مـن سـتة  املرياث .

؛ نعـــم أحســـنتم ؛ إذا نقـــول املـــأخوذ يف  مل نعلـــم أن ثلـــث ســـتة واحـــد إال ة الثلـــث اثنـــان ؛ واحـــد ؛ثالثـــة ، وللوصـــي

الدين كاملفقود ؛ وعلى هـذا فيكـون الرتكـة املوروثـة هـي الباقيـة بعـد الـدين ثالثـة مـن سـتة ، فنعطـي صـاحب الوصـية 

البـاقي واحـدة ويبقـى اثنـان مهـا نصـيب الورثـة ؛ هنـا قـدمنا الـدين علـى الوصـية صـح ؟ جعلنـا الـنص اآلن  ثلث ثلـث

على من ؟ على الوصية لو ال الدين ألخذ املوصى لـه اثنـني مـن سـتة ؛ لكـن اآلن مل يأخـذ إال واحـدا مـن سـتة ألن 

املــرياث مث قــال تعـاىل بعــد أن قسـم  . ))مـن بعــد وصــية يوصـي بهــا أو ديـن الـدين مقـدم علــى الوصـية ؛ متــام ؟ (( 

  بني األصول والفروع قال .

  سؤال عن مسألة من املواريث " مرياث الكافر " ؟ السائل :

ســؤال هــل الكــافر يــرث مــن املســلم ؟ ال يــرث ؛ خــالص ، مــادام إنــه ال يــرث فيوصــي ؛ لكــن يبقــى النظــر  الشــيخ :

أنـــا أن أبـــر الكـــافر ؟ فيـــه تفصـــيل بـــني اهللا تعـــاىل يف ســـورة  هـــل جيـــوز أن يـــرب اإلنســـان الكـــافر ؟ يعـــين هـــل جيـــوز يل

ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تبـروهم املمتحنة فقال تعاىل: (( 

)) هـــذا املعاملــة بالعـــدل ، مـــا ينهـــى اإلنســان أن يعامـــل الكـــافر بالعـــدل ؛ أو  وتقســـطوا إلـــيهم)) هــذا إحســـان (( 

  لفضل بشرط أن ال يكون ممن يقاتلوننا يف الدين .با

  سؤال عن العصيب ؟ السائل :

  والباقي أعطيه التعصيب شرعا . ألن العصيب حق له ، حق شرعي ؛ما فيه تعدي  الشيخ :

كتب عليكم إذا حضـر أحـدكم المـوت إن يا شيخ  مقتضى الوصية االستحباب ، وقد قال تعـاىل: ((  السائل :

  )) قلنا إا واجبة على غري الوالدين وذوي القروض ، فما اجلواب على ذلك ؟ ية ...ترك خيرا الوص

اجلواب صريح ، اجلواب هي واجبة ؛ لكن واجبة لألقـارب غـري الـوارثني ؛ وقـال أكثـر العلمـاء اجلمهـور إن  الشيخ :

  هذه اآلية منسوخة ؛ والصحيح أا غري منسوخة وأا خمصصة ، هذا هو الصحيح .

  إنسان له دين مؤجل هل تقسم تركته أو يقتضى الدين املؤجل ؟ السائل :

فالــدين بــاق علــى مــا هــو عليــه ال حيــل وإن مل يوثقــوا حــل الــدين  وثــق الورثــة بــرهن حيــرز أو كفيــلنقــول إن  الشــيخ :

  ووجب الدين .



  سؤال عن األقساط يف البنوك للميت ؟  السائل :

فاألفضــل أن يبيعــوه ليربئــوا ذمــة امليــت وإن كــانوا حمتــاجني ننظــر هــل بقــي عليــه إذا كــانوا غــري حمتــاجني لــه  الشــيخ :

أنـتم ألن نفسـه معلقـة ـا ؛ وإن قـالوا ال ، كـل يل نعم قلنا البد أن يباع أو أقساط مل يوفيها ـ أي على امليت ـ إن ق

  نا للبنك ويسدد كل سنة . األقساط اليت حلت يف حياته فقد مسلها ، ففي هذه احلال نقول ال بأس أن يبقى مرهو 

)) قلنــا إن القرابــة يعطــون منــه ، ويف  وإذا حضــر القســمة أولــي القربــى واليتــامى ...يف قولــه تعــاىل: ((   السـائل :

  )) يوصى هلم فمىت يعطون ؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ...قوله تعاىل: (( 

  الذي يعطى إذا حضر ما يعطى شيئا كثريا .يوصى هلم ، إن حضروا ؛ لكن  الشيخ :

 آبـائكم وأبنـائكم ...أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ نكمـل آيـة إرث الفـروع واألصـول ، فيقـول اهللا عزوجـل: (( 

)) سبق لنا أن املـرياث ال يسـتحقه الورثـة إال بعـد الوصـية والـدين ونسـأل اآلن األخ مـا هـي الوصـية ؟ الـذي يوصـي 

أن يتربع بشيء بعد موته إما جلهة عامـة كاملسـاجد أو معـني كزيـد )) ؟  يوصي بها ، أيش معىن (( عند املوت ؛ ال

 والدين ما هو ؟  و عمرو .



 اثنتين فوق نساء كن فإن األنثيين حظ مثل للذكر أوالدكم في اهللا (( يوصيكمتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

 ولد له كان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بها يوصي وصية بعد من السدس فألمه إخوة له كان فإن الثلث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

  . حكيما )) عليما كان اهللا إن اهللا من فريضة نفعا لكم أقرب أيهم تدرون ال وأبناؤكم آبآؤكم دين

  )) ؟  يوصي بهاأيش معىن ((  الشيخ :

  أن يتربع بشيء بعد موته  الطالب :

  إما جلهة عامة كاملساجد أو معني كزيد و عمرو . الشيخ :

  والدين ما هو ؟  الشيخ :

  .؛فهو دينكل ما ثبت يف الذمة  الطالب :

  الوصية والدين أيهما يقدم ؟  الشيخ :

  يقدم الدين على الوصية ؛ الطالب :

  ما هو الدليل ؟   الشيخ :

  أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قضى الدين قبل الوصية .بل علي رضي اهللا عنه و ق الطالب :

  على أن الوصية للوارث ال تصح ؟ ما هو الدليل  الشيخ :

مث قال: ((  ، ) مث حتديد اهللا املواريثال وصية لوارث قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( الدليل  الطالب :

   )) . تلك حدود اهللا فال تعتدوها

)) ملا قسم سبحانه وتعاىل قسمة على  آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاوجل: ((  قال اهللا عز

آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب ما اقتضته حكمته قطع خط االعرتاض على هذه القسمة ؛ لقوله: (( 

)) . فلو قال قائل: اآلباء أحق من أبناء ألن برهم واجب ؟ وقال اآلخر: األبناء أحق من آباء ألم لكم نفعا 

الغالب ؟ نقول: وراء ذلك كله حكمة اهللا عزوجل ؛ فنحن ال ندري آبائنا أو أبنائنا  قصار حيتاجون إىل رعاية يف

وهل املراد التفضيل بني اجلنس واجلنس أي بني اآلباء واألبناء ال ندري األبناء أقرب ؟ أم  أيهم أقرب لنا نفعا .

باء أقرب نفعا أم األبناء ؟ أو ال تدرون اآلباء أم حىت بني األبناء وبني اآلباء ؟ ما فهمتم ؟ هل املعىن ال تدرون اآل

أي األبناء أقرب لكم نفعا وأي اآلباء أقرب لكم نفعا ؟ العموم ، اآلية تعم املعنيني يعين ال تدرون هل اآلباء أنفع 

لكم أو األبناء وال تدرون هل األكرب من األبناء أصغر أم األكرب ، وهل األقرب من اآلباء أقرب أم من األعلى ؛ 

، وكثريا ما يكون االبن األصغر أرحم من االبن األكرب ؛ ا ما يكون اجلد أرعف وأرحم من األب بأحفاده كثري 



فنحن يف احلقيقة ال ندري هل اآلباء أبر وأنفع لنا أو األبناء ، وهل أبناءنا بينهم أبر الكبري أو الصغري أو الوسط 

مث قال: ((  وجل . أن نكل األمر إىل عامله وهو اهللا عز وكذلك بالنسبة لآلباء ال ندري ؛ فلما كنا ال نعلم وجب

)) هذه مصدر عاملها حمذوف ؛ وقد يقال إا مصدر نابت عن عاملها ، والتقدير  فريضة)) ((  فريضة من اهللا

)) هي نفسها عامل وال حتتاج إىل عامل ينسبها ، فريضة على األول: فرضنا ذلك فريضة ؛ وعلى الثاين جنعل (( 

تأكيدا ملا سبق ويسمون هذا املصدر املؤكد للجملة اليت قبله وال حيتاج إىل عامل ؛ قال ابن مالك: "   فتكون

كابين أنت حقا " ؛ كلمة " حقا " ما فيها عامل لكن تؤكد اجلملة اليت سبقها ؛ هذه أيضا ما فيها عامل لكن 

)) وقصر وقدر صار هذا املصدر مؤكدا يه مثل حظ األنثيين وألبو  يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكرملا قال: (( 

)) الفرض يف اللغة احلظ والقطع ، يقال مثال: فرض اللحم ، يعين حظها ؛  فريضةللجملة اليت قبلها ؛ وقوله: (( 

وفرض العصا ، قطعه ؛ ولكنها يف الشرع: ما ألزم به الشارع ، ما ألزم به الشارع فهو فرض ؛ وال فرق بالقول 

ت بدليل ظين أو بدليل قطعي ، وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض ، وما الصحيح بني ما ثب

فريضة فسمه فرضا أو مسه واجبا ؛ (( ادام قد ثبت أنه . ثبت بدليل ظين فهو واجب ؛ والصحيح أال فرق ، م

وال نيب مرسل ؛ بل )) أي صادرة منه ال من غريه ، فلم يقم بفرضها ملك مقرب  من اهللا)) وقوله: ((  من اهللا

)) كان عليما مبن يستحق ومبقدار ما  إن اهللا كان عليما حكيمامث قال: ((  اهللا وحده هو الذي توىل فرضها .

يستحق ، وحكيما يف وضع احلق يف أهله كما وكيفا ؛ فهو عزوجل له العلم التام وله احلكمة التامة وبالعلم 

ه أحد أمرين: إما اجلهل وإما السفه ، ختلف األمور سببه أيش ؟ واحلكمة تتم األمور ؛ ألن ختلف األمور سبب

أمران: إما اجلهل ، أو السفه ؛ فإذا وجد العلم ارتفع اجلهل ، وإذا وجدت احلكمة ارتفع السفه ؛ فاهللا سبحانه 

مع وتعاىل عليم باألمور ومبن يستحق ومبقدار ما يستحق فهو حكيم حيث وضع األشياء يف مواضعها ؛ فلما اجت

يف حقه سبحانه وتعاىل العلم واحلكمة انتفى أي اعرتاض ميكن أن يعرتض به على احلكم ؛ عرفتم ؟ وهلذا جند 

اجلاهل يتخبط يف األحكام ، جند أن اجلاهل يتخبط يف األحكام ألنه جاهل ، ولو كان عنده حسن قصد 

ه اخلري نده حكمة ترشده إىل ما فيوحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا ؛ وجند العامل السفيه الذي ليس ع

والعليم  ؛ أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعاىل كامل احلكم أحكامه تامة . جند أنه أيضا يتخبط

؛ والعلم إدراك املعلوم على ما هو عليه ، هذا تعريفه ، العلم إدراك املعلوم على ما  واحلكيم من أمساء اهللا عزوجل

" من مل يدرك ، فهذا جاهل ، جاهل جهال بسيطا ؛ وخرج بقولنا " على  إدراك املعلوم"  هو عليه ؛ فخرج بقولنا

ما هو عليه " من أردك الشيء على غري ما هو عليه وهذا جاهل لكن جهله مركب ؛ وأيهما أوىل اجلهل املركب 

ونضرب ثالثة أمثلة اآلن: سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له: يف رمضان يف السنة  أو البسيط ؟ البسيط أهون ؛



الثانية ؛ ما تقولون يف هذا ايب ؟ هذا عامل ؛ وسأل سائل آخر عن وقعة بدر غزوة بدر مىت كانت ؟ فأجيب 

بال أدري ، هذا بأا يف السنة الثالثة ، هذا جاهل جهال مركبا ؛ وسأل سائل: مىت كانت غزوة بدر ؟ فأجيب 

  جاهل جهال بسيطا وهو خري من اجلهل املركب ؛ ويقال: إن رجال يسمى توما يدعي احلكمة وأنه عامل حكيم ،

  فقال حمار الحكيم توما     لو أنصف الدهر كنت أركب                  

  ألنني  جاهل  بسيط     وصاحبي جاهل مركب ؛                       

محار جاهل أو غري جاهل؟ جاهل لكن جهله بسيط وتوما الذي صاحبه جاهل مركب ؛ وعلى يقول احلمار ، 

  هذا يقول شاعر آخر:

  يضل عن الصراط المستقيم    ومن رام العلوم بغير  شيخ   

  وتلتبس العلوم  عليه  حتى    يكون أضل من توما الحكيم  

  تصدق بالبنات على رجال   يريد بذلك جنات النعيم ؛  

توما بدأ يتصدق على عامل النساء بدون أي شيء بدون عقد النكاح ، يقول تبغى تصدق عليك ؟ يال خذ  هذا

؛ يريد بذلك التقرب إىل اهللا ، يعين يهب النساء ليزىن ن ويظن أن ذلك تقرب إىل اهللا وصدقة ؛ هذا جهل 

)) مشتق من احلكم واحلكمة ، من الحكيم ((  العلم ويش تعريفه ؟ إدراك املعلوم على ما هو عليه . مركب .

أمساء اهللا احلكيم وهو مشتق من احلكمة واحلكمة ، فهو عزوجل حاكم وهو حمكم ؛ فعليه تكون حكيم مبعىن 

 يف حكيم فاعل إذا كانت من احلكم ، وحكيم مبعىن حمكم إذا كانت من احلكمة ؛ عرفتم ؟ ويبقى عند إشكال

  الشاعر:يأيت مبعىن حمكم ؟ نعم ، ومنه قول هل 

   أمن ريحانة الداع السميع    يؤرقني وأصحابي هجوع                

أمن رحيانة الداع السميع أي املسمع ، يؤرقين وأصحايب هجوع ؛ نعود مرة ثانية نقول إذا كانت من احلكم 

واإلحكام فالبد أن نعرف ، احلكم ـ أعين حكم اهللا ـ ينقسم إىل قسمني: حكم كوين ، وحكم شرعي ، حكم  

)) هذا  يحكم اهللا لي لن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أوكوين وحكم شرعي ؛ فقول أخي يوسف: (( 

حكم كوين ؛ وهلذا مل يقل: علي ؛ " يل " أي يقدر يل ذلك وقوله تعاىل يف سورة املمتحنة ملا ذكر أحكام النساء 

)) هذا حكم شرعي ؛ احلكم ينقسم إىل قسمني: كوين وشرعي ؛ ما  ذلكم حكم اهللا يحكم بينكمقال: (( 

 اإلرادتني: الكونية ، والشرعية ؛ فيما تعلق مبا حيبه ويكرهه فهو ؟ الفرق بينهما ؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بني

اصرب ، ما فهمتم ما أريد ، ما تعلق مبا حيبه ويكرهه أي ما حيبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه ؟ هذا شرعي ؛ وما 

قد ميتثل وقد ال تعلق بتقديره سواء أحبه أم مل حيبه فهو كوين ؛ احلكم الكوين البد من وقوعه واحلكم الشرعي 



ميتثل ؛ فيتبني ذا أن احلكم قريب من اإلرادة يف التقسيم ؛ أما على الوجه الثاين يف احلكيم وهو احملكم فنقول: 

احلكمة وضع الشيء يف مواضعه وتتعلق يف احلكم الكوين واحلكم الشرعي ، مث هي إما حكمة باعتبار الصورة 

فإذا ضربت اثنني يف اثنني صارت أربعة ؛ احلكمة إما أن تتعلق باحلكم الكوين املعينة وإما احلكمة باعتبار الغاية ؛ 

على صورته املعينة وعلى غايته احلميدة ، فمثال: احلكم الكوين إذا حكم اهللا عزوجل على أناس بالفقر واملرض 

والغاية منه وزالزل وما أشبه ذلك ، هذا حكم الشك أنه متضمن حلكمة ، كونه وقع على هذا الوجه حكمة ، 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا محيدة هذه حكمة (( 

) ؛ خلق اإلنسان على هذه الصفة حلكمة ، خلق قائما منتسبا ، وغريه على العكس ؛ ألن لعلهم يرجعون )

وظائف: قيام ركوع سجود ال يتم إىل  اإلنسان له وظائف ال تتم إىل على خلقه على هذا الوجه ، فاإلنسان له

على هذا الوجه ؛ فلذلك خلقه اهللا تعاىل قائما منتسبا دون غريه من احليوانات ؛ كونه على هذا الوجه حلكمة ، 

وكون الغاية منه ... أداء وظائف اليت كلف اهللا ا هذه حكمة أخرى ؛ وهكذا فكر يف الشمس والقمر واجلبال 

يف الشرع أيضا حكمة على الصورة املعينة وحكمة الغاية ، كون الشرع على هذا الوجه ،  ؛واألار وما أشبهها 

الصلوات مخس وأوقاا متفرقة وعددها كذا وكذا ، هذا الشك أنه مطابق للحكمة ؛ وهلذا جتد الصلوات كلها 

والظهر والعصر عند توسطها مقرونة بتغري الشمس يف أفق ، فالفجر عند إقباهلا ، واملغرب والعشاء عند إدبارها ، 

وميلها ، البد أن يكون هناك سبب ، هذه حكمة ؛ الغاية من الصالة أيش ؟ حكمة أيضا ؛ وهلذا أقول لكم 

اآلن ... تتعلق باحلكم الكوين والشرعي على الصورة اليت هو عليها وعلى غاية املقصودة منه ؛ فتكون أربعة ، 

اليت هو عليها ، وحكمة يف احلكم الكوين باعتبار غايته ، وحكمة يف حكمة يف احلكم الكوين باعتبار الصورة 

احلكم الشرعي باعتبار الصورة اليت هو عليها ، وحكمة يف احلكم الشرعي باعتبار الغاية املقصودة منه ؛ كل هذه 

، حسىن على ما )) فأمساء اهللا حقيقة مملوءة من املعاين حكيما املعاين اجلليلة العظيمة كلها حتملها قوله: (( 

يستفاد من  وصفها اهللا عزوجل . نرجع اآلن إىل فوائد اآلية ، وأظن أننا أخذنا منها ؟ ما أخذنا ؛ أبد ؟ طيب .

يوصيكم اهللا في ؛ أوال: أن اهللا أرحم باإلنسان من  والديه ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: (( اآلية فوائد كثرية 

اإلنسان أحد  م به منك وأشد عناية به منك ؛ وهلذا إذا وصى)) فالذي يوصيك على شيء هو أرح أوالدكم

ومن فوائدها: احلكمة يف توزيع املرياث أنه يشمل مجيع األوالد  على أوالده فهو أرحم بأوالده من هذا الوصي .

دون الصغار فقط يعين ال يقتصر على الصغار أو على ذي احلاجة أو على من كان ال يكتسب أو ما أشبه ذلك 

م ؛ هذه من احلكمة من أجل ما يسمى يف العرف االصطالحي تبديد الثروة ، تبديد يعين توزيع الثروة حىت ؛ عا

ال تنحصر ؛ هذا املال الذي هو يف املاليني كان يف األول ميلكه واحد ، اآلن ميلك العدد الكثري ، مث أيضا العدد 



ومن فوائدها: حكمة أخرى يف توزيع املرياث ،  ة .إذا ماتوا سينتقل إىل عدد آخرين ، وهذا الشك أنه من احلكم

حيث جعل للذكر مثل حظ األنثيني ؛ ألن يف ذلك حكمة ، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسئوليات 

مالية ؛ الذكر عليه مسئوليات مالية ؟ نعم أكثر من األنثى ، عليه اإلنفاق وعليه املهر وعليه اجلهاد وعليه حقوق 

فروعي يف ذلك قسمة املواريث وجعل للذكر مثل حظ األنثيني ؛ كذلك جعل للذكر مثل حظ  مالية أكثر ؛

األنثيني من أجل بيان شرف الرجل على املرأة ، وأنه أحق بالتكرمي منها خالفا للمتفرجني اآلن الذين يقدمون 

هلية ما يورثون األنثى شيئا ؛ من اإلناث على الذكور وخالفا ألهل اجلاهلية الذين ال يورثون اإلناث شيئا ، يف اجلا

يقولون ال نورث إال من يركب اخلمار ويركب اخليل ويدود عن احلمى ؛ أما امرأة قاعدة يف البيت ليس يورثون ؟ 

نسان أن أنه ينبغي لإلومن فوائدها:  هلا مرياث ؛ لكن اإلسالم جاء أعطاها املرياث إال أا ليسن مثل الذكر .

)) ومل يقل: يوصيكم اهللا يف  مثل حظ األنثيينوإن كان مؤدى واحدا ؛ لقوله: (( خيتار األلفاظ األحسن 

أوالدكم لألنثى نصف مال الذكر ؛ وقد مر علينا يف التفسري التنبيه على ذلك ؛ وحسن التعبري له أثر ولعل 

، رأى أسنانه سقطت فدعا بعابر يعرب الرؤيا ،  بعضكم مسعتم قصة امللك الذي رأى يف املنام أن أسنانه سقطت

قال: أيها العابر عرب هلذه الرؤيا ، قال: أيها امللك متوت حاشيتك وأهلك ، أرتاع امللك ؛ فأمر به فضرب وجلد ؛ 

ألنه أيش ؟ ... ؛ مث قال إيتوا بعابر آخر ، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال: يكون امللك أطول حاشيته عمرا ؛ فقال 

ى الرأس ، هذا العابر صحيح وأمر له جبائزة ؛ واملعىن يعين إذا أم إذا ماتوا قبله يكون هو اآلخر ؛ لكن هذا عل

فيه أن حسن التعبري له أثر ؛ فينبغي لإلنسان إذا أرد أن يعرب أن خيتار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إىل النفوس 

احدة فالنصف وإن كن اثنتني ؟ الزوجات إذا كن اثنتني ؟ ومن فوائدها: أن مرياث النساء اخللص إن كن و  .

نصف الواحدة ؟ يعين مع األوالد الثمن ومع عدمه الربع ؛ ما تقولون يا مجاعة ؟ هل هذا الذي قررنا ؟ حنن اآلن 

اء وإن كن نسيف األوالد ؛ البنات لالثنتني فأكثر الثلثان ، وللواحدة النصف ؛ وسبق لنا توجيه قوله عزوجل: (( 

ومن فوائدها: أن اإلرث شامل جلميع الرتكة ، من عقار ومن دور وحيوان ومنافع وحقوق ؛ من  . )) فوق اثنتين

)) كل ما ترك فهو داخل يف اإلرث ؛ وذا جيب التنبه ملن كان له ورثة يف غري  مما تركأين يؤخذ ؟ من قوله: (( 

وهم يف بيته وله ورث آخرون خارج البيت من يتمتع ملا البيت الذي هو فيه ؛ فإن من الناس من إذا مات ميتهم 

يف البيت من طعام وغريه ويسكن أيضا ، وهذا ال جيوز إال بعد إذن بقية الورثة وإال فإنه يقسم من مرياثه ؛ 

ومن فوائدها: أنه ال يزيد فرض الثلثني  وكذلك تضرب أجرة على هؤالء الذين يف البيت من حني مات الرجل .

ومن  ) فإنه يشمل لو كن مائتني ، عام .فوق اثنتين )ناث البنات ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( بزيادة اإل

فوائدها: احلكمة يف تقدير مرياث الولد على مرياث األبوين ؛ وما هي ؟ ألن األوالد بضع من أبيه أو من أمه 



اختصا باإلرث كان لألم الثلث والباقي ومن فوائدها: أن الوالدين إذا ورثا ولدمها و  فقدم ذكرهم على األبوين .

ومن فوائدها: أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن لألبوين على  )) . وورثه أبواه فألمه الثلثلألب ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن لألم السدس مع مجع من  السدس ، ال يزيد إال مع اإلناث فإن بقي شيء أخذه األب تعصيبا .

)) ؛ وظاهر اآلية سواء كانوا وارثني أم غري وارثني ؛ بل إن إن كان له إخوة فألمه السدس فاإلخوة ؛ لقوله: (( 

ومن  ظاهرها أم إذا كانوا غري وارثني فليس لألم إال السدس ؛ ألن الفاء مفرعة ملا بعدها على ما قبلها .

)) ؛ ولكن من بعد وصية يوصي بها أو دين مما تركه امليت ؛ لقوله: ((  أن املرياث يأيت يف املرتبة الثالثة فوائدها: 

قد دلت السنة على أن جتهيز امليت مقدم على كل ذلك ؛ وعلى هذا يكون املرياث يف املرتبة الرابعة ، ودليل 

اغسلوه ( السنة أن رجال وقصته راحلته وهو واقف يف عرفة فسئل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عنه فقال: 

) ومل يذكر هل عليه دين أو وصية ؛ فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على  وبينبماء وسدر وكفنوه في ث

الوصية والدين ؛ وألن التجهيز يتعلق ببدن امليت فكان مقدما على الوصية والدين كاملهجور عليه عند اإلفالس ، 

بدأ مبا تتعلق به حاجته ؛ ما املهجور عليه عند اإلفالس إذا أفلس وهجرنا عليه منعناه من التصرف يف ماله فإننا ن

(( ومن فوائدها: وجوب تنفيذ الوصية ؛ لقوله:  نقول اخلع ثيابك نبيعها ، ال ، ما تتعلق حباجته فإنه يبقى له .

ومن فوائدها: أن الرق مانع من  فقدمها على ما يستحق من املال ؛ ألن تنفيذها واجب . من بعد وصية ))

؛ ووجه ذلك أن  (( وألبويه لكل واحد منهما السدس )) حظ األنثيين ))(( للذكر مثل اإلرث ؛ من قوله: 

  الالم تفيد امللك والرقيق ال ميلك ؛ وعلى هذا فال حق للرقيق يف املرياث ألنه ال ميلك .

  سؤال عن بعض ألفاظ الدعاء ؟  السائل :

كر هل هذا فاعل أو مفعول به ، وإال فإن قواعد النحو لو مل يكن عند اإلنسان غريزة لعثرته وصار يف الشيخ :

وهل هو اسم ينصرف أو ال ينصرف ، وهل املضاف ينون أوال ينون ، مث ال يستطيع أن خيرج سطرا واحدا ؛ وكما 

قال بعضهم لو أن امرؤ القيس قرأ " عروض اخلليل " ما أتى ببيت من الشعر ؛ فالقواعد مساعدة ما هي األصل 

ة وميشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا يف النحو ، مث إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه ؛ قد مين اهللا على اإلنسان بسليق

هلا وهي قول بعضهم " احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه " فإن هذا ينبئ عن كراهة اإلنسان مبا قدر اهللا 

أنه يكره ما قضاه اهللا  عزوجل ؛ والذي ينبغي لإلنسان أن يلتزم مقام الرضا مبا قدر اهللا وأال يعلن على نفسه

 ( الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات )عزوجل ، وكان النيب عليه الصالة والسالم إذا رأى ما يعجبه قال: 

ومل يكن يقول: احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه  ( الحمد هللا على كل حال )وإذا رأى خالف ذلك قال: 

وهذه املسألة ينبغي أن يتنبه هلا ، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة  ) ( الحمد هللا على كل حالسواه ؛ بل يقول: 



أسوأ منها يقوهلا بعض الناس ، يقول " اللهم إين ال أسألك رد القضاء ولكين أسألك اللطف فيه "  فكأنه يقول: 

اهللا عليه وآله رب ابتلين مبا شئت ولكن ألطف ؛ واإلنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء كما قال النيب صلى 

فهذه الكلمة منكرة ال جيوز لإلنسان أن يقول " اللهم إين أسألك رد  ( ال يرد القضاء إال الدعاء )وسلم: 

القضاء " ؛ طيب اسأل ، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها اهللا عزوجل مث رفعها بدعائك أم ال ، اسأل اهللا قضاء 

، ورسول اهللا عليه الصالة والسالم ى أن يقول وكذا  حاجتك أو حصول مطلوبك وقل: اللهم إين أسألك كذا

اإلنسان : اللهم اغفر يل إن شئت ، اللهم ارمحين إن شئت وقال: وليعزم املسألة و ليعظم الراغبة فإن اهللا ال مكره 

له ؛ فهكذا ، ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ؟ خطأ ؛ اللهم إين أعوذ بك من كذا مما تكره 

ال يرد القضاء إال الدعاء ؛ ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا مسعها واستنكرها  ألك كذا مما حتب .أسو 

مل يسمعها من كالم الرسول وال من كالم الصحابة وال من غريهم ينبغي أن يتوقف ؛ فإن كان لديه إدراك ميكن 

نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه ال ميكن  أن حيكم عليها فذلك هو املطلوب وإال سأل أهل العلم ؛ أما أن

يف مسائل يتناقلوا يقول: إىل هنا وينتهي مقالنا ، إىل هنا وينتهي ؛ حىت يف اللغة أيضا خيطئ بعض الناس كثريا 

إىل هنا وينتهي ؟ صواب اللغة العربية " إىل هنا ينتهي "  تهي ؟ قل إىل هنا ينتهي ؛ أيش , مقالنا ، إىل هنا وين

ه كلمات خطأ ، خطأ يف العربية خطأ يف العقيدة متشي وال ينتبه له ؛ من صاحبنا ؟ قل اللهم إين أسألك ففي

اجلنة ، اللهم إين أعوذ بك من النار ، حىت لو كتب ـ اللهم اشفين مثال من هذا املرض ـ حىت لو قدر أن املرض ما 

  .يشفي فإن الدعاء ترد القضاء 

  عنها سواك ؟ول " اللهم ألطفنا يف قضائك بقهل جيوز أن يدعوا  السائل :

ال ال ما فيها شيء ، كلمة " اللهم ألطفنا يف قضائك وال ... عنها سواك " ما فيها شيء ؛ لكن "   الشيخ :

  اللهم إين أسالك رد القضاء " نقول الدعاء يرد القضاء .

ن نقول: ال تقل" ال أسألك رد القضاء ال ما فيه شيء ، حنن ما نقول لسنا نقول قل " ال تلتطف " حن الشيخ :

ولكن أسألك اللطف؛ إذا نزل القضاء املكروه قل اللهم ألطف بنا ؛ إذا دعوت ال تقل ال أسألك رد القضاء ؛ 

الدعاء يرفع الضراء ، يكون قد كتب هلذا اإلنسان مثال مرض  ( ال يرد القدر إال الدعاء )ألنه ورد يف احلديث: 

   الشفاء شفي ، جعل اهللا سببا مينع هذا القدر .أو املوت فإذا سأل اهللا

  

(( فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصى بها أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا اجتمع األبوان يف املرياث فلألم الثلث والباقي لألب ؛ وعلى هذا فيكون  .... )) 



ومن فوائدها: اإلشارة إىل  األب يف هذه احلال وارثا بالتعصيب ؛ ألن نصيبه مل يقدر ؛ فيكون وارثا بالتعصيب .

اجتهاد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه االجتهاد الصائب يف العمريتني ، حيث جعل لألم الثلث 

ذ حقه انفرد األب واألم فيما بقي ؛ وقد جعل اهللا الباقي بعد فرض الزوجني ؛ وذلك أن الزوجة أو الزوج إذا أخ

ومن فوائدها: أن  لألب واألم إذا انفردا لألم الثلث والباقي لألب ؛ فيكون ما بقي بعد فرض الزوجني لألم ثلثه .

فعطف ))  فإن كان له اإلخوةاإلخوة حيجبون األم من الثلث إىل السدس وإن كانوا حمجوبني باألب ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن الواحد من اإلخوة ال حيجب األم إىل السدس ؛  مفرع على ما قبلها . اء الدالة على أن مابالف

لكل خبالف األبناء أو البنات فإن الواحد حيجبها إىل السدس ؛ لقوله تعاىل: ((  )) فإن كان له إخوةلقوله: (( 

ياق الشطر فيعم الواحد واملتعدد والذكر واألنثى )) وولد نكرة يف سواحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد 

لو وجدت أم وإخوة فإن قال قائل: كيف جتعلون لألم السدس مع وجود إخوة حمجوبني باألب ؟ ألستم تقولون  .

أرقاء فإن اإلخوة ال حيجبون األم إىل السدس ؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإم ال حيجبون األم إىل السدس؟ 

ك عن أمه وإخوته الذين ال يصلون فإن ألمه الثلث وال حيجبوا اإلخوة الذين ال يصلون إىل يعين لو هلك هال

السدس ؛ أليش ؟ ألم كفار ال يصلون ؛ فاجلواب: أن هؤالء حمجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل اإلرث أصال 

ود املانع وبني فوات ؛ وأما اإلخوة الذين حجبوا من أب فهم من أهل اإلرث لكن وجد مانع ؛ وفرق بني وج

الشرط ؛ فاإلخوة مع اختالف الدين أو كوم أرقاء هم ليسوا أهال للمرياث أصال ؛ ألن من شرط استحقاقهم 

اإلرث أن يكونوا موافقني للميت يف دينه وأن يكونوا أحرارا ؛ لكن هؤالء اإلخوة مع األب هم مستحقون لإلرث 

األب ؛ فهذا هو الفرق بني كون احملجوب بالوصف وجوده كالعدم  أحرار موافقون يف الدين لكن وجد مانع وهو

من أن املرياث ال يكون إال بعد الدين والوصية ؛ لقوله: (( ومن فوائدها:  واحملجوب بالشخص وجوده معترب .

)) ولكن الدين قد يستغرق مجيع الرتكة فال يبقى للورثة شيء ؛ وأما الوصية فال  بعد وصية يوصي بها أو دين

تستغرق مجيع الرتكة ألن أقصى ما ميكن الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ؛ وعلى هذا فيفرق بني الدين 

غرق املال ألن ما زاد والوصية وهو أن الدين قد يستغرق املال فال يبقى للورثة شيء ؛ والوصية ال ميكن أن تست

   هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف على الثلث موقوف على إجازة الورثة ؛ وعلى



 اثنتــين فــوق نســاء كــن فــإن األنثيــين حــظ مثــل للــذكر أوالدكــم فــي اهللا (( يوصــيكمتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 

 ولـد لـه كـان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بهـا يوصـي وصـية بعـد مـن السـدس فألمـه إخـوة لـه كـان فـإن الثلـث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

ومــن  حكيمــا )) . عليمــا كــان اهللا إن اهللا مــن فريضــة نفعــا لكــم أقــرب أيهــم تــدرون ال وأبنــاؤكم آبــآؤكم ديــن

)) ولكــن  مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــنفوائــدها: أن املــرياث ال يكــون إال بعــد الــدين والوصــية ؛ لقولــه: (( 

ألن أقصـى مـا ميكـن  ؛ الدين قد يستغرق مجيع الرتكة فال يبقى للورثة شيء ؛ وأما الوصـية فـال تسـتغرق مجيـع الرتكـة

الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ؛ وعلى هذا فيفرق بني الدين والوصية وهو أن الدين قد يسـتغرق املـال فـال 

ألن ما زاد على الثلث موقوف علـى إجـازة الورثـة ؛ وعلـى  ؛ ستغرق املاليبقى للورثة شيء ؛ والوصية ال ميكن أن ت

وعليــه ديــن يبلــغ مائــة ألــف ؟ فلــيس للورثــة شــيء ؛ ولــو مــات ميــت وقــد  هــذا فلــو مــات شــخص وخلــف مائــة ألــف

ورثـة نـرد مائـة إىل الثلـث مـا مل جتـز ال :وملا مات وجدنا خلفه مائة ألف مل يبق للورثة شيء ؟ نقولألف أوصى مبائة 

مـن  : ((تعـاىل ومن فوائدها: أن املفضول قد يقدم على الفاضل العتبـارات أخـرى ؛ مـن أيـن نأخـذها ؟ مـن قولـه .

)) الدين أوجب من الوصـية وأقـدم لكـن قـدمت الوصـية العتبـارات أخـرى ، كتقـدمي  بعد وصية يوصي بها أو دين

)) العتبـارات رب هـارون وموسـى موسـى (( هارون على موسى يف بعض املواضع ، يف سورة طه قدم هارون على 

وهي مراعاة الفواصل وإال الشك أن موسى هو أفضل مـن هـارون ومقـدم عليـه يف مجيـع مواضـع القـرآن ؛ إذا نأخـذ 

ومـن فوائـدها: قصـور علـم اإلنسـان ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟  منه أن املفضول قد يقـدم علـى الفاضـل العتبـارات أخـرى .

نعـم أقـرب النـاس إىل اإلنسـان آبـاءهم  أبنـائكم ال تـدرون أيهـم أقـرب إلـيكم نفعـا ))(( آبـائكم و من قوله تعـاىل: 

؟ وهـذا الشـك يعـود إىل قصـور علـم اإلنسـان ، وقـد  وأبنائهم فإذا كان ال يدري أيهم أقرب نفعا فمـا بالـك بالبعيـد

)) الروح اليت هـي بـني  الويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليقال تعاىل: (( 

ومــن فوائــدها: وجــوب إعطــاء الورثــة نصــبهم مــن اإلرث  جنبيــك ال تعرفهــا ؛ ألنــك مل تــؤت مــن العلــم إال القليــل .

)) وعلـى هـذا فيكـون تعلـم احلسـاب الفرضـي فريضـة ، فريضـة مـن اهللا وأنه فـرض ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: (( 

كفايــة ؟ نعــم ، أو نفســر نقــول: إن كــان يتوقــف عليــه إعطــاء كــل ذي   انتبهــوا يــا مجاعــة ! فريضــة علــى كــل حــال أو

نصيب نصيبه فهو فرض وإن كان ال يتوقف فليس بفرض ؛ ماذا تقولون ؟ األول ؟ تعلم احلساب يف الفرائض هـل 

هــو مقصــود أو وســيلة ؟ إذا كــان وســيلة ننظــر إذا احتجنــا إليــه أخــذنا بــه وإن مل حنــتج فــال ؛ لكــن يف الغالــب أننــا 

حنتاج إليه ؛ لو جاء إنسـان وقـال اقسـم زوج وأم وأخ مـن أم ؛ نقـول: للـزوج نصـف ولـألم الثلـث ولـألخ ألم الثلـث 

؛ وال يلــزم أن نقــول املســألة مــن ســتة للــزوج نصــف ثالثــة ولــألم الثلــث اثنــان ولــألخ لــألم ســدس واحــد ، هــذا لــيس 



ى معرفـة احلســاب ؛ فـإذا توقــف علـى معرفــة بـالزم ؛ لكـن أحيانــا يتوقـف القســم والعطـاء كــل ذي نصـيب نصـيبه علــ

فريضـة مـن أمـر الفـرائض إىل اهللا ؛ لقولـه: ((  ومن فوائدها: أن . كاألصلفمعرفة احلساب فريضة   صارت احلساب

ذلــك وإن كــان األمــر معلومــا لكــن مــن أجــل األدب ، مــن أجــل األدب يف الفتيــا ، كــان اإلمــام أمحــد  )) وأقــول اهللا

رمحه اهللا مع علمه الغزير ال يطلق على شيء أنه فريضة أو أنـه حـرام إال إذا ورد بـه الـنص وإال جتـده يقـول: ال أفعـل 

ا حنــن قشــور احلبحــب فتجــد واحــد منــا ، أكــره هــذا ، ال يعجبــين ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ كــل هــذا مــن بــاب الــورع ؛ أمــ

يقــول: هــذا حيرمــه الشــرع ، الشــرع كلــه ، هــذا حــرام يف الشــرع ، ســبحان اهللا ، هــذا الرجــل لــو تبحــث معــه يف أدىن 

مسـألة مـا يعرفهـا ويقـول هـذا حـرام يف الشـرع وهـو مـن املسـائل االجتهاديـة وقـد يكـون الصـواب أنـه لـيس حبـرام ، مث 

ص لـيس أهـل االجتهـاد ، هـذا مشـكل ؛ لكـن لـو سـألك سـائل: مـا تقـول يف امليتـة يضاف إىل الشرع كله مـن شـخ

؛ ألنــه هكــذا يف القــرآن ؛ إذا جيــب علــى اإلنســان أن يتحــرز ،  تقــدر تقــول حــرام ؟ تقــول حــرام ، أقــدر أقــول هــذا 

ول حــرام ؟ كثــريا مــا يلجئونــا بعــض النــاس تكــون املســألة عنــدنا مــا هــي واضــحة بــالتحرمي مث نقــول ال تفعــل ، مث يقــ

يكفينـا حجـة عنـد اهللا عزوجـل ، ال تفعـل  يسر ولكننا نصر على أن نقول ال تفعـل هكـذا ، ويكفينـا هـذا يـا إخـوان

؛ فإذا أصر هـو حـرام أو غـري حـرام ؟ نقـول ال تفعـل بـس ؛ ألن بعـض النـاس يلجئـك يعـين معنـاه إن كـان حرامـا مـا 

واضــطراب ؛ فــال يلــزم أن نقــول  هــذاو ، هــذا معــىن كالمــه ؛ نفعــل وإن كــان غــري حــرام أريــد أن أفعلــه ولــو فيــه شــبهة 

إن بعــض النــاس ســبحان اهللا أقــول لــه ــى الرســول  عليــه الصــالة والســالم ؛ حــرام ، إذا مل يتبــني يل ال يلــزمين بــل 

يقــول لكــن هــل النهــي للتحــرمي ؟ ســبحان اهللا ، ــى عنــه الرســول اتركــه ، أنــت ملــزم بــه إذا ــى عنــه النــيب صــلى اهللا 

عليه وسلم خالص انتهي عنه ، إن كـان للتحـرمي فقـد سـلمت مـن إمثـه وإن كـان لكراهـة فقـد رجعـت بفضـله ؛ ألن 

تــرك املكــروه يعتــرب مــن الزهــد إذ أن الزهــد تــرك مــا ال ينفــع يف اآلخــرة والــورع تــرك مــا يضــر ؛ أيهمــا أعلــى ؟ الــورع ؛ 

زهــد مــا ال ينفــع يف اآلخــرة ، والــورع تــرك مــا يضــر يف التقليــد يف األعمــى ال يفيــد ؟ الزهــد ؟ اســتمعوا للتعريــف ؟ ال

اآلخرة ؛ الزهد أعلى ؛ ألن بني ما ال ينفع و بني ما يضر مرتبة ، الـذي مـا فيـه نفـع وال ضـرر الزاهـد يرتكـه ، الزاهـد 

بقــة يــرتك مــن أمــر الــدنيا مــا لــيس فيــه نفــع وال ضــرر ؛ الــورع ال يــرتك للحــرام ؛ إذا طبقــة التــارك للمكــروه أعلــى مــن ط

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن  التــاركني للحــرام ؛ ألن تــرك احلــرام مــن بــاب الــورع وتــرك املكــروه مــن بــاب الزهــد .

ومـن فوائـدها اللغويـة: أن " كـان "  )) . إن اهللا كـان عليمـا حكيمـاأمساء اهللا ، مهـا: العلـيم ، واحلكـيم ؛ لقولـه: (( 

)) لـو دلـت علـى الزمـان  إن اهللا كـان عليمـا حكيمـاعلى الزمـان (( ؛ ألا لو دلت قد تسلب داللتها على الزمان 

لكان الرب عزوجل اآلن ليس عليما وال حكيما ؛ كان ؛ لكنها أحيانا تسـلب داللتهـا علـى الزمـان ويكـون مـدلوهلا 

إن اهللا كــان جمــرد احلــدث أو جمــرد الوصــف إذا كانــت صــفة ؛ وهلــذا قــال بعــض الســلف وأظنــه ابــن عبــاس قــال: (( 



سـئلت رجـل )) ومل يزل غفورا رحيما ، خوفا من هذا الوهم أن " كان " أليش ؟ للماضي ؛ وهلـذا لـو  غفورا رحيما

فالن هل كان غنيا ؟ تقول كان غنيا ؛ املعـىن ؟ وأمـا اآلن ففقـري ؛ تسـأل عـن طالـب هـل هـو جمتهـد ؟ فتقـول: كـان 

ول كــان ال ينــام يف الــدرس ؛ واآلن ؟ اآلن ينــام ؛ جمتهــدا ، واآلن ؟ غــري جمتهــد ؛ تســأل هــل ينــام يف الــدرس ؟ فتقــ

فعلــى كــل حــال " كــان " يف األصــل تــدل علــى زمــن مضــى لكنهــا أحيانــا تســلب داللتهــا علــى الزمــان فتكــون ــرد 

ومــن فوائــدها: أــا تســتلزم التســليم التــام لقضــاء اهللا الكــوين والشــرعي ؛ مــن أيــن ؟ إذا آمنــت بــأن  الوصــف خبربهــا .

يم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إال واحلكمة تقتضيه وما قضـى قضـاء كونيـا إال واحلكـم اهللا عليم حك

تقتضيه ؛ فيسلم اإلنسان لربه عزوجل تسليما تاما وينشرح صدره لقضائه وقدره وينشرح صدره بشـرعه وحكمـه وال 

النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  يبقــى عنــده أي تــردد ؛ وهلــذا انظــر للصــحابة كيــف كــان قبــوهلم للشــرع ، ملــا قــال

) مـاذا فلعـن ؟ بـدأت واحـدة  يا معشر النساء تصدقن ولو من حلـيكن فـإني رأيـتكن أكثـر أهـل النـارللنساء: ( 

تأخذ خامتها ، تأخذ صـوارها ، وتقـول يـال يـا بـالل أعطنـا ثوبـك فجعلـن يلقـني ذلـك يف ثـوب بـالل ، حلـيهن الـيت 

 صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أمـرهن أن يتصـدقن ، امتثـال غريـب ؛ و الرجـل الـذي تتجمل ا لزوجها ختلعه ألن النيب

نزع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خامته من أصبعه وهو ذهب والذهب حـرام علـى الرجـال وطرحـه رمـى بـه ؛ قيـل 

للصــحابة بعــد للرجــل: خــذ ؛ قــال ال آخــذ خامتــا طرحــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، مثــال عجيــب ؛ ملــا قــال 

رجوعهم من األحـزاب ال يصـلني أحـد إال يف بـين قريظـة ، اليهـود ألجـل قتـاهلم ألـم نقضـوا العهـد ؛ هـل تـأخروا ؟ 

أبــدا ، شــدوا رحــاهلم ومشــوا ، مــا قــالوا واهللا حنــن تعبــانني ، دعنــا أســبوع هــذا يكــون راحــة ، مشــوا ؛ ومــاذا فعلــوا ؟ 

إال يف بين قريظة ولو يف نصف الليل ، وصاروا حـىت وصـلوا يف بـين  بعضهم أخذ بظاهر اللفظ قال ما أصلي العصر

قريظـة وصــلوا ، واآلخـرون قــالوا ال إمنـا قصــد النـيب صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم أن نبــادر مـا قصــد أن نـؤخر الصــالة ؛ 

فهـذا  ريظـة )( ال يصـلين أحـد إال فـي بنـي قوقالوا عندنا نصان أحدمها متشابه والثـاين حمكـم ؛ مـا هـو املتشـابه ؟ 

(( إن الصـــالة  حيتمـــل أن املعـــىن تـــأخري الصـــالة أو املعـــىن تأجيـــل الصـــري واملشـــي ؛ لكـــن وجـــوب الصـــالة يف وقتهـــا 

حمكـم ؛ فيجـب أن نـرد املتشـابه إىل احملكـم ونصـلي الصـلوات يف وقتهـا وإن  كانت على المـؤمنين كتابـا موقوتـا ))

   مل نصل إىل بين قريظة .

  )) فيها قرءاتان ما مها ؟   تساءلون قوله تعاىل: (( الشيخ :

  ))  تساءلون)) و((  تساءلون (( الطالب :

  )) فيها قراءة ثانية ؟  واألرحام((  )) طيب . تساءلون به واألرحام((  الشيخ :

  )) باجلر ؛  واألرحام((  الطالب :



))  اهللا الـذي تسـاءلون بـه واألرحـامواتقـوا ما معىن تقوى األرحام يف قوله: ((  أحسنت بارك اهللا فيك . الشيخ :

  على قراءة النصب ؟ 

    ؛م ال تقطعوه الطالب :

  )) فيها قراءتان ما مها ؟  وال تؤتوا السفهاء أموالهم((  الشيخ :

 )) . السفها أمـوالهم)) والثانية حبذف إحـدامها ((  السفهاء أموالهمالقراءة األوىل بتحقيق اهلمزتني ((  الطالب :

  )) فيها قراءتان ؟  قياما((  الشيخ :

  )) . قيما )) و(( قياما (( الطالب :

  )) ؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس األولياء ؟ أموالكمملاذا أضاف األموال ((  الشيخ :

  أموال اليتامى ؛   الطالب :

  ملاذا أضاف إىل األولياء ؟ يعين هل األموال لليتامى أو ألوليائهم ؟  الشيخ :

  لليتامى ؛  : الطالب

  )) ؟  أموالكمملاذا أضافها إليهم ((  الشيخ :

  ألم يقومون على رعايتها ؛  الطالب :

  وألنه جيب أن حيافظوا عليها كما حيافظون على أمواهلم . الشيخ :

  )) ؟  قياماما معىن قوله: ((  الشيخ :

  تقوم ا مصاحل الدين والدنيا . الطالب :

  ؟ ))  ارزقوهم منه)) يشري إىل شيء يعين يف اآلية الثانية ((  وارزقوهم فيهاقوله: ((  الشيخ :

  يتجرون فيها ويكون الرزق فيها ال منها . مأي يرزقوهم ليس منها ناقصا بل ؛ إشارة إىل أ الطالب :

    قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا فما هو ؟  الشيخ :

  الفرق بني النساء والرجال ؛  الطالب :

  كيف ؟ ما هو احلكم اجلائر يف اجلاهلية الذي أبطله اهللا عزوجل ذه اآلية ؟  يخ :الش

  ال ترث ؛ كانوا ال يورثون النساء وإمنا يورثون الرجال .عبارة عن متاع يورث و كانت يف اجلاهلية املرأة  الطالب :

اهللا ذكــر نصــيبهم  نصــيب   رب ؟هــل تشــري اآليـة إىل أن اآلبــاء واألمهــات ال ميكـن ســقوطهم خبــالف األقـا الشـيخ :

 )) هــــل تشــــري اآليــــة إىل أن الوالــــدان يعــــين األوالد ال ميكــــن ســــقوطهم خبــــالف ممــــا تــــرك الوالــــدان واألقربــــون(( 

  األقارب ؟ 



  نعم ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  أن األوالد ال يسقطون به ؛ )) والوالدان يشمل والوالدان واألقربونقوله: ((  الطالب :

)) معناهــا القريــب الــذي لــيس بــأقرب لــيس لــه نصــيب يســقط ؛ وقــد بينــا يف بــاب واألقربــون قــال: (( و  :الشــيخ  

  احلجب أن من يرث مباشرة بال واسطة فال ميكن أن يسقط .

  )) فيها قراءتان ؟  واحدة((  )) قراءتان ؟  ... فلها النصف((  الشيخ :

  )) بالرفع . واحدة)) و ((  واحدة((  الطالب :

  ما وجه اإلعراب يف القراءتني ؟  خ :الشي

  على النصب خرب " كان " ؛  الطالب :

  وعلى الرفع ؟  الشيخ :

  اسم مفعول ؛  الطالب :

  وين خربها ؟  الشيخ :

  مؤخر ؛  الطالب :

  خربها مؤخر ؟ ؛  الشيخ :

  مقدر ؛  الطالب :

  أو حمذوف ؟  الشيخ :

  حمذوف دل عليه ما قبله وما بعده ؛  الطالب :

  أو أحدمها ؟  الشيخ :

  مسترت ؛  الطالب :

  كيف مسترت وهو مرفوع ؟ اخلرب ما ميكن يسترت أبدا ؛  الشيخ :

  على الرفع " كان " تامة ؛  الطالب :

أحسنت على الرفع تكون " كان " تامة ، قال ابن مالك: وذو متام ما برفـع يكتفـي . فـال يكـون لـه شـيء  الشيخ :

  نأخذها مرة واحدة أحسن . نرجع للفوائد حىت؛ ولعلنا 

)) األزواج ال ميكـن أن يصـدق علـى املـرأة أـا زوج إال إذا متـت  أزواجكـم)) ((  نصف ما تـرك أزواجكـم مولك( 

شروط النكاح ؛ وعلى هذا فالبد من عقد الزوجية الصحيح ؛ فإن كان العقـد غـري صـحيح فـال إرث ؛ والعقـد غـري 



فاألنكحــة عنــد العلمــاء ثالثــة أقســام: صــحيح ، وباطــل ، وفاســد ؛ فمــا أمجــع الصــحيح يشــمل الفاســد والباطــل ؛ 

العلماء على صحته فهو صحيح ، وما أمجعوا علـى بطالنـه فهـو باطـل ، ومـا اختلفـوا فيـه فهـو فاسـد ؛ هكـذا يقـرر 

ع ، وإن شــئت فقــل: مــا أمجــ هموانعــوانتفــت العلمــاء ؛ أن النكــاح ثالثــة أقســام: صــحيح وهــو مــا اجتمعــت شــروطه 

العلماء على صحته ؛ وباطـل وهـو مـا أمجعـوا علـى فسـاده ، والفاسـد وهـو مـا اختلفـوا يف صـحته ؛ مثـال األول: أن 

يتــزوج إنســان املــرأة بعقــد صــحيح خــال مــن املوانــع ؛ ومثــال الثــاين الباطــل: أن يعقــد مــن امــرأة فيتبــني أــا أختــه مــن 

، أو يتزوج امرأة يف عدا فـإن العلمـاء جممعـون علـى فسـاد  الرضاعة ، فهنا العقد باطل إلمجاع العلماء على فساده

العقــد ؛ ومثــال الثالــث: أن يتــزوج امــرأة بــال شــهود أو بشــهود مــن األصــول والفــروع ، أو بــال ويل ، أو يتــزوج امــرأة 

رضعت مـن أمـه ثـالث رضـعات ، كـل هـذه األنـواع خمتلـف فيهـا ، فمـثال مـن رضـعت مـن أمـه ثـالث رضـعات فهـي 

من العلماء أو أكثر العلماء حتل له ؛ ملاذا ؟ ألن الرضاع احملرم مخـس ، وعنـد بعـض العلمـاء احملـرم ثالثـة ؛ عند كثري 

) فمفهومــه مــا زاد عليهمــا حمــرم ؛ فعلــى  ال تحــرم المصــة وال المصــتانلقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: ( 

ج امـرأة رضـعت مـن أمـه واحـدة فالنكـاح أيضـا فاسـد هذا الرأي يكون النكاح ؟ يكون باطال يعين فاسدا ؛ وإذا تـزو 

؛ لكــن فســاده أقــرب مــن فســاد مــن يقــول بــالثالث ؛ ألن القــول بــأن الرضــاع مطلقــا حمــرم هــو قــول ... وهــو قــول 

ضــــعيف ؛ املهــــم النكــــاح الفاســــد ال تــــوارث بــــني الــــزوجني فيــــه ، والنكــــاح الباطــــل ؟ كــــذلك ال تــــوارث ، والنكــــاح 

صحته لتمـام شـروطه وانتفـاء موانعـه هـذا هـو الـذي حيصـل بـه اإلرث ، وهـو علماء على الصحيح وهو الذي أمجع ال

)) هــذا شــرط عــدمي ؛ ووجــه كونــه شــرطا  إن لــم يكــن لهــن ولــد((  )) . مــا تــرك أزواجكــممســتفاد مــن قولــه: (( 

 عــدميا دخــول النفــي علـــى مضــمونه ؛ والنفــي عــدم أو وجـــود ؟ النفــي عــدم فيشــرط إلرث الـــزوج نصــف مــا تركـــت

)) يشـمل الواحـد واملتعـدد ، والـذكر  إن لـم يكـن لهـن ولـدزوجته شرط عدمي وهو أال يكون هلـا ولـد ؛ وقولـه: (( 

يوصـيكم اهللا فـي " مبعىن املولود وهو صاحل للذكر واألنثى ، ودليل ذلك قوله تعاىل: ((  ولدواألنثى ؛ ألن كلمة " 

فـإن كـان لهـن ((  والد والولد يشمل الذكور واإلنـاث .)) فدل هذا على أن األ أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

)) فمفهومـه إن كـان هلــن  إن لــم يكـن لهـن ولــد)) هـذا تصــريح بـاملفهوم مـن قولـه: ((  ولـد فلكـم الربـع ممــا تـرك

فلكم الربع مما ترك مـن بعـد ولد فاحلكم خيتلف يعين ال يكون لكم النسب ؛ ما الذي يكون ؟ بينه يف قوله: (( 

)) فـإن قـال قائـل: مـا احلكمـة يف أنـه مـع األوالد يكـون للـزوج الربـع ومـع عـدمهم يكـون  ن بها أو دينوصية يوصي

لــه النصــف ؟ نقــول: ألنــه إذا كــان هلــا أوالد فــإن أوالدهــا حمتــاجون إىل اإلنفــاق علــيهم فلــذلك تــوفر هلــم مــن املــال 

ا يشـمل الـذكر واألنثـى والواحـد واملتعـدد ومـن  )) قلنـولـد وعمـوم قولـه: ((  ثالثة أرباع خبالف إذا مل يكن هلا ولد .

كانوا من زوجها ومن كانوا من غري زوجهـا ، كمـا لـو ماتـت وهلـا أوالد مـن زوج سـابق فلـيس لزوجهـا إال الربـع ؛ (( 



)) ويشــرتط للوصــية الــيت تقــدم لــإلرث أن  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا)) ((  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا أو ديــن

لـك بـأن تكـون مـن الثلـث فأقـل ؛ أليـش ؟ لغـري وارث ، وأن تكـون وصـية تامـة الشـروط ؛ تكون وصية مشـروعة وذ

فــإن اختــل شــرط منهــا فبطلــت فــال عــربة ــا ؛ فلــو أوصــت املــرأة بشــيء مــن ماهلــا يصــرف علــى أهــل العــزف والغنــاء 

ىن املعتــرب شــرعا ؛ علــى املعــ حتمــل فالوصــية باطلــة ال عــربة ــا ، وذلــك أن لــدينا قاعــدة مهمــة أن األلفــاظ الشــرعية

فعليهــا قــول الوصــية هــي املعتــرب شــرعا ، حبيــث تكــون مــن الثلــث وأقــل للغــري وارث ، وبالشــروط املعروفــة عنــد أهــل 

" أو " هنــا مانعــة خلــو  (( أو ديــن )) (( مــن بعــد وصــية أو ديــن ))وقولــه:  العلــم وإن شــاء اهللا تأتينــا يف الفقــه .

والفـرق بينهمـا أن " أو " الـيت هـي مانعـة خلـو يعـين أنـه يشـرتط أال خيلـو  وليست مانعة انفـراد بـل هـي مانعـة خلـو ؛

واحـــد مـــن هـــذين األمـــرين وإن اجتمعـــا فهـــو أوىل ؛ والثـــاين الـــيت متنـــع االشـــرتاك هـــي الـــيت يكـــون احلكـــم فيهـــا ألحـــد 

ا قلـت: أكـرم زيـدا األمرين ؛ فإذا قلت: أكرم زيدا أو عمرا ، وأنا أريد أن تكـرم أحـدمها ، فهـذه مانعـة اشـرتاك ؛ وإذ

أو عمرا ، مبعىن أين جعلت لك اخليار ، فهذه يسموا مانعة خلو مبعىن أنـه ال خيلـوا احلـال مـن إكـرام أحـد الـرجلني 

وإكرام أحدمها من باب أوىل ؛ فهنا " أو " هنا من باب خلو أو مانعة اشـرتاك ؟ مانعـة خلـو ، مبعـىن أنـه قـد جيتمـع 

ا ؛ فاإلرث ال يكون إال بعد الوصية والدين ؛ ولكن الوصية كمـا علمـتم تكـون مـن الدين والوصية وقد ينفرد أحدمه

الثلث وأقل ، والدين قد يسـتغرق مجيـع املـال فـإن اسـتغرق الـدين مجيـع املـال فـال حـق للورثـة ؛ صـح ؟ يعـين لـو كـان 

يبـق للورثـة شـيء ؛ ولـو  عليه ألف درهم وخلف ألف درمها ، فهنا ال شيء للورثة ألننا إذا قضينا الدين من ألـف مل

  وتركت ألفا فقط ؟ مل يبق للورثة شيء ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألا ال متلك الوصية إال بالثلث بأقل.أوصت املرأة بألف 

يف هــذه اآليــة قــدم اهللا تعــاىل الوصــية علــى الــدين وقــد ســبق يف اآليــة األوىل كــذلك ؛ وبــني العلمــاء رمحهــم اهللا تعــاىل 

الوصية تـربع والـدين واجـب ؛ فقـدمت الوصـية جلـرب نقصـها لكوـا تربعـا علـى الواجـب ، هـذا احلكمة يف ذلك بأن 

وجه ؛ والوجه الثاين: أن الدين له مـن يطالـب بـه خبـالف الوصـية فأـا تـربع ولـو شـاء الورثـة أن جيحـدوها جلحـدوها 

لــد فــإن كــان لكــم ولــد فلهــن (( ولهــن الربــع ممــا تــركتم إن لـم يكــن لكــم و  ؛ فقـدمت اهتمامــا ــا واعتنـاء ــا .

يقـال يف هـذه اجلمـل مـا قيـل فيمـا قبلهـا ؛ واحلكمـة يف أن  الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ))

اهللا فرق بني الرجال والنساء فجعل لألنثى نصف مال الرجـل ألن هـذه هـي القاعـدة يف الفـرائض أن الرجـل واألنثـى 

لتفـريط يعـين يكـون للرجـل نصـف مـال األنثـى إال مـن ورث بـالرهن اـردة فإنـه إذا كانا من جنس واحد فهما على ا

يســتوي فيــه الــذكر واألنثــى ، مثــل أوالد األم فــإن ذكــورهم وإنــاثهم ســواء ، ومثــل ذوي األرحــام ـ علــى املشــهور يف 

إن شـاء اهللا ذكـر املذهب ـ فإن ذكرهم وأنثاهم سواء ؛ فابن األخت وبنـت األخـت املـال بينهمـا بالسـوية ؛ وسـيأيت 

اخلالف فيه وأن الصحيح أن مـرياث ذوي األرحـام مبـين علـى إرث مـن يـدلون بـه فـإن أدلـوا مبـن ختتلـف فيـه الـذكورة 



 (( إن كــان رجــل  يــورث ))قولــه:  (( وإن كــان رجــل يــورث كاللــة أو امــرأة ))مث قــال:  واألنوثــة فهــم كــذلك .

 (( رجـل ))خـرب " كـان " وحيتمـل أن تكـون تامـة و يـورث )) ((حيتمل أن تكون " كان " هنا ناقصة ويكـون مجلـة 

((  ؛ وهــذا أقــرب ؛ ألن التقــدير: وإن وجــد رجــل يــورث كاللــة ؛ وقولــه:  (( رجــل ))صــفة لـــ (( يــورث ))فاعــل ، و

أنـه يصـح أن يقـدر قبلهـا املصـدر ، والتقـدير: يـورث إرث  هـذه مفعـول مطلـق ؛ ودليـل أـا مفعـول مطلـق كاللة )) 

عليـــه تكـــون هـــي مفعـــول مطلـــق ؛ وإرث الكاللـــة أن يـــرث مـــن دون األصـــول والفـــروع ، يعـــين أن يكـــون كاللـــة ؛ ف

الوارث من غري األصول والفروع ؛ ألنه كاإلكليل الذي حييط بالشيء ؛ فهـم احلواشـي يعـين مـن كـان ورثتـه حواشـي 

وال والـد يعـين يرثـه احلواشـي ؛ وهو من ال يرثه فرع وال أصـل ؛ وهلـذا جـاء عـن السـلف أن الكاللـة مـن لـيس لـه ولـد 

فاملوروث كاللـة هـو الـذي ال يرثـه إال احلواشـي ؛ هكـذا يـا سـليم ؟ مثـل رجـل مـات عـن إخـوة يسـمى هـذه كاللـة ، 

عــن أعمــام كاللــة ، عــن بــين أعمــام كاللــة ، عــن بــين إخــوة كاللــة ؛ فكــل مــن يــرث بــال فــرع وال أصــل فهــو كاللــة ؛ 

هـل نقـول معطوفـة علـى رجـل بصـفته أو  (( امـرأة ))ولكـن كلمـة  (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( أو امرأة ))وقوله: 

بال صفته ؟ بصـفته يعـين أو امـرأة تـورث كاللـة ؛ وقـد اتفـق النحويـون وكـذلك األصـوليون علـى أن  (( رجل ))على 

وعمـروا الوصف إذا تعقب مجال عاد على الكـل ، إذا تعقـب مجـال فإنـه يعـود إىل الكـل ، مثـل أن أقـول: أكـرم زيـدا 

وخالــدا وبكــرا  إن اجتهــدوا يف الدراســة ، يهــود علــى الكــل ؛ وأمــا إذا انفــرد وتقــدم: أكــرم زيــدا وعمــروا وخالــدا إن 

اجتهــدوا وبكـــرا ، فقـــد اختلفـــوا هــل يكـــون بكـــرا إكرامـــه مطلقــا أو يكـــون موصـــوفا مبـــا ســبق ؛ علـــى قـــولني يف هـــذه 

 (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( امـرأة ))رائن هنـا دلـت علـى أن املسألة والصحيح أنه يرجع يف هذا إىل القرائن ، والقـ

" لـــه " الضـــمري يعـــود إىل الرجـــل الـــذي  (( أو امـــرأة ولـــه أخ أو أخـــت )) باعتبـــاره موصـــوفا بكونـــه يـــورث كاللـــة .

(( أخ يورث كاللة وكذلك املرأة ؛ ومل يقل: وهلما أخ أو أخت ، اعتبارا بالوصف األول الذي هـو الرجـل ؛ وقولـه: 

هنـــا مطلـــق يشـــمل الشـــقيق أو ألب أو ألم ؛ ولكـــن العلمـــاء أمجعـــوا علـــى أن املـــراد لـــه أخ مـــن أم أو  أخـــت )) أو

ر وهــذا ظــاه؛  (( ولــه أخ مــن أم أو أخــت مــن أم )) :أخــت مــن أم ؛ وقــد وردت فيهــا قــراءة عــن بعــض الســلف

(( يسـتفتونك جدا حىت وإن مل ترد القـراءة هـذه فـإن اإلخـوة األشـقاء ألب قـد ذكـر اهللا حكمهـم يف آخـر السـورة: 

فـإن كـانوا أكثـر ؛ (( فلكل واحد منهما السـدس قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرئ هلك وله أخت ... )) 

اثنـني ؟ فهـم شـركاء يف الثلـث ، إذا كـانوا  إذا كـانوا(( فهـم شـركاء فـي الثلـث )) أي أكثر مـن واحـد  من ذلك ))

فهــم شــركاء يف الثلــث ، أربعــة شــركاء يف الثلــث ؛ أخ وأخــت شــركاء يف الثلــث ؛ وهنــا ال يفضــل األخ علــى  ثالثــة ؟

(( مـن بعـد وصـية ومقتضى الشركة عند اإلطالق املساواة أو التسـوية ؛  (( فهم شركاء ))األخت ؛ ألن اهللا قال: 

نقـول فيهـا مـا سـبق مـن أن هـذه الوصـية وصـية  غير مضار )) (( من بعد وصية يوصى بهـا ))يوصى بها أو دين 



يعــين أو مــن بعــد ديــن ؛ و" أو " هنــا مبعــىن خلــو كمــا (( أو ديــن )) شــرعية يف حــدود مــا أذن فيــه الشــرع ؛ وقولــه: 

فــإن ثبــت أن املقصــود  يعــين بشــرط أال يكــون املقصــود بالوصــية املضــارة ، (( غيــر مضــار ))ســبق ؛ لكــن هنــا قــال: 

ا املضارة فهي الغية كمـا لـو علمنـا أن هـذا امليـت الـذي لـيس لـه إال إخـوة مـن أم أنـه أوصـى بالثلـث مـن أجـل أن 

يضــيق علــى اإلخــوة فهــذه وصــية ضــرار فــال تنفــذ ؛ ألن اهللا اشــرتط يف الوصــية النافــذة أن تكــون غــري مضــار ــا ؛ 

ينـا يضـر بالورثـة يسـتغرق مجيـع مالـه فإنـه يف هـذه الصـورة ينظـر فيـه ، وكذلك لو فرض أن املريض استحمق وتدين د

مفعــول مطلــق  (( وصــية مــن اهللا )) (( وصـية ))مث قــال:  ينظـر فيــه إذا كـان قــد ضـار بــه فــإن الضـرر ممنــوع شـرعا .

علـيم مبـا  م ))(( واهللا علـيم حلـيعامله حمذوف وجوبا ؛ ألن املقصود ـا هنـا اإللـزام ؛ والوصـية مبعـىن العهـد املؤكـد 

يصــلح عبــاده ، حلــيم مبــن عصــاه فــال يعاجلــه بالعقوبــة ؛ والفائــدة مــن خــتم هــذه اآليــة الطويلــة الــيت اشــتملت علــى 

واإلخوة من أم بالعلم واحللم أنه قد تكون الوصية مضارا ا وال يعجل اهللا اإلنسـان بالعقوبـة ؛ فلهـذا زوجني الإرث 

نرجـع اآلن إىل فوائـد اآليـات الكرميـة وهـي كثـرية ؛ فمنهـا أوال:  لعلـم ، واحللـم .ختم اآلية ذين االمسني الكرميني: ا

أن اهللا ملكنــا إيــاه وأثبتــه حكمــا شــرعيا ؛ فلــو  (( ولكــم ))؛ دليلــه:  أن اإلرث ملــك قهــري ال اختيــار لإلنســان فيــه

   : أنا ال أريد نصييب من زوجيت قال الزوج



 الربـع فلكـم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم ترك ما نصف (( ولكمتتمة فوائد اآلية الكرميـة: 

 ولـد لكـم كـان فـإن ولـد لكـم يكـن لـم إن تـركتم ممـا الربـع ولهـن دين أو بها يوصين وصية بعد من تركن مما

 أو أخ ولــه امــرأة أو كاللــة يــورث رجــل كــان وإن ديــن أو بهــا توصــون وصــية بعــد مــن تــركتم ممــا الــثمن فلهــن

 بهـا يوصـى وصـية بعـد مـن الثلـث فـي شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن السدس منهما واحد فلكل أخت

نرجـع اآلن إىل فوائـد اآليـات الكرميـة وهـي كثـرية ؛ فمنهـا  . حلـيم )) علـيم واهللا اهللا من وصية مضآر غير دين أو

أن اهللا ملكنـا إيـاه وأثبتـه حكمـا شـرعيا ؛  (( ولكـم ))أوال: أن اإلرث ملك قهري ال اختيـار لإلنسـان فيـه ؛ دليلـه: 

قـال  فلو قال الزوج: أنا ال أريد نصييب من زوجيت ؛ قلنـا لـه ال ، هـو داخـل يف ملكـك قهـرا ال خيـار لـك فيـه ؛ فـإن

أريـد أن أتفضــل بــه هلــا يف مشــروع خــريي أو إن كــان هلــا أوالد أتفضــل بــه علــى أوالده ؛ قلنــا لــه هــذه ابتــداء عطيــة ؛ 

وبنــاء علــى ذلــك لــو كــان عليــه ديــن حيتــاج أن يبــذل هــذا املــال الــذي ورثــه فــإن تربعــه ــذا املــال غــري نافــذ ، وهــذه 

مـن أرض مشـرتكة فهـل للشـريك  شقسـا أيضا: لو كـان املـوروثيتفرع على هذا  الفائدة من قولنا: إنه ملك قهري .

مــا فهمتهــا ؟ طيــب املــرأة هلــا نصـــف أرض ونصــف األرض الثــاين لرجــل آخــر أجنــيب ، فماتــت فـــورث أن يشــفع ؟ 

ورثتهـا نصـيبها مـن هـذه األرض وهـو النصـف ؛ فهـل للشـريك أن يشـفع ؟ ال ؛ ملـاذا ؟ ألنـه ملـك قهـري ؛ لكـن لــو 

ومن فوائدها: أنه يشـرتط يف املـرياث أن يكـون الـوارث حـرا  ا يف حياا فللشريك أن يشفع  .أا باعت هي نصيبه

؛ من أين يؤخذ ؟ مـن الـالم الـيت للتمليـك ؛ والعبـد ال ميلـك فلـو كـان زوج احلـرة عبـدا فإـا إذا ماتـت ال يـرث منهـا 

ومــن فوائــدها: أن  . لــه للــذي باعــه )( مــن بــاع عبــدا لــه مــال فماشــيئا ؛ لقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

املــرياث يشــمل األعيــان والــديون واحلقــوق ؛ األعيــان كالــدراهم والنقــود والعقــارات ؛ والــديون الــيت يف ذمــم النــاس ؛ 

والثالث احلقوق كحق الشفعة وحق االنتفاع بالكلب املباح نفعـه وحـق االنتفـاع بالسـرجني الـنجس ، وحـق االنتفـاع 

عــام يشــمل اجلميــع:  (( مــا تــرك ))لنــا جبــواز االنتفــاع بــه ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ املهــم أن قولــه: بالــدهن الــنجس إذا ق

وال تثبـت الزوجيــة إال  (( أزوجكـم ))ومـن فوائــدها أيضـا: ثبـوت الزوجيـة ؛ لقولــه:  األعيـان ، والـديون ، واحلقـوق .

ألا تكـون زوجـة مبجـرد العقـد ومن فوائدها: ثبوت اإلرث ولو ماتت قبل الدخول ؛ كيف ذلك ؟  بعقد صحيح .

(( أن الزوجة إذا بانت فال تـوارث ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها:  سواء حصل الدخول أم مل حيصل .

ألا إذا بانت مل تكن زوجة ؛ فلو طلقها وانتهت عدا مث ماتت فـال مـرياث لـه منهـا ؛ ألـا صـارت  أزواجكم ))

أجنبية منه ؛ ولو طلقا طالقا بائنا وماتت يف العدة فال مرياث له منها ؛ ملاذا ؟ ألـا ملـا بانـت منـه مل تكـن زوجـة ، 

البينونـة كـربى ؛ اسـتثىن العلمـاء مـن ذلـك مسـألة وهـي بدليل أـا ال حتـل لـه إال بعقـد جديـد أو بعـد زوج إن كانـت 

أربعـة شـروط: إذا أباـا يف مـرض موتـه املخـوف متهمـا  ،ما إذا أباا يف مرض موته املخوف متهمـا بقصـد حرماـا 



 كـالردة  بقصد حرماا ؛ قالوا فإا إذا كان األمر كذلك ترثه ولـو انتهـت العـدة مـا مل تتـزوج أو تـأت مبنـاف للزوجيـة

... إىل البينونة مىت بنت منـه بطـالق ثـالث أو بتمـام العـدة انقطـع التـوارث إال يف حـال واحـدة يف البينونـة وهـي مـا 

إذا أباــا يف مــرض موتــه املخــوف متهمــا بقصــد حرمانــه ، أربعــة شــروط: مــرض ، ومــوت ، خمــوف ، متهمــا بقصــد 

ا يف الصحة طالقا بائنا مث مـات قبـل انقضـاء العـدة ؟ احلرمان ؛ إذا متت الشروط األربعة فإا ترث منه ؛ فإن طلقه

فإــا ال تــرث ؛ ألنــه طلقهــا يف الصــحة ؛ وإن طلقهــا يف مــرض خمــوف مث عــويف منــه مث حصــل عليــه حــادث فمــات 

ترث ؟ ال ترث ؛ ألنه مل ميت باملرض ؛ وإن طلقها يف مرض لكنـه مـرض لـيس مبخـوف وبعـد ذلـك ازداد بـه املـرض 

رث ؛ وإن طلقها يف مرض موته املخوف بطلبها فإا ال ترث ؛ ملاذا ؟ ألنه لـيس متهمـا بقصـد حىت مات فإا ال ت

  حرماا ؛ إذا ينقطع التوارث بني الزوجني بالبينونة إال يف ما إذا طلقها يف مرض موته املخوف متهما حبرماا .

إرثهـا إىل أن تتـزوج أو ترتـد يعـين إذا ورثـت  ما مل تتزوج زوجا آخر ؟ نعم ؛ وإذا ورثت منها يف هذه احلال فإنـه ميتـد

ومــن فوائــدها: أن للــزوج نصــف بشــرط  يف حــال البينونــة علــى الشــروط الــيت ذكرنــا فإــا تــرث مــا مل تتــزوج أو ترتــد .

ومن فوائدها: أنه ال فرق بني أن يكـون الولـد واحـدا  . (( إن لم يكن لهن ولد ))عدمي وهو عدم الولد ؛ لقوله: 

وهـل ولـد  نكرة يف سـياق النفـي فتشـمل . (( ولد ))كرا أم أنثى ؛ وجه الداللة يف هذه اآلية ألن كلمة أو متعددا ذ 

 .الولــد كالولــد ؟ اجلــواب : نعــم ؛ فلــو كــان هلــا ابــن بنــت فلــيس للــزوج النصــف ؛ ألن أوالد األبنــاء كــأوالد الصــلب 

(( فـإن كـان يات على هذا التفصـيل ؛ لقولـه: ، حيث جاءت اآل ومن فوائدها: عناية اهللا سبحانه وتعاىل باملواريث

ومــن فوائــدها: أن املورايــث مبنيــة علــى احلكمــة ؛ ووجهــه أنــه إذا مل يكــن  ) .لهــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن )

ومــن فوائــدها: أال مــرياث إال بعــد الــدين  للزوجــة ولــد فللــزوج النصــف ، ومــع الولــد الربــع لتــوفر املــال ملــن ؟ للولــد .

ومن فوائدها: أن الزوجـة حـرة يف التصـرف يف ماهلـا ؛  . (( من بعد وصية يوصين بها أو دين ))وله: والوصية ؛ لق

إذا كانت ال تتصرف إال بإذن الزوج فلرمبا منعها الزوج مـن الوصـية  فأضاف الفعل إليها ؛ (( يوصين بها ))لقوله: 

فـا وعليـه ألـف دينـا فهـل للورثـة شـيء ؟ ال ؛ وينبين على هذه الفائدة أمثلـة: لـو مـات امليـت وخلـف أل ذلك يضره .

ألن الـدين مقــدم علـى املــرياث ؛ لكـن كيــف تكـون الوصــية مقدمــة علـى املــرياث كيـف ذلــك مـع أن الوصــية ال جتــوز 

بأكثر من الثلث ؟ يتضح هذا باملثال ، فلو هلك هالك عن زوج وأخـت شـقيقة ، كـان للـزوج النصـف لعـدم الفـرع 

لتمــام شــروط إرثهـا النصــف ، وإذا قــدرنا أن املــال ســتون ألفـا صــار للــزوج ثالثــون ألفــا  والـوارث ، وللشــقيقة النصــف

ولألخــت ثالثــون ألفــا ؛ فــإذا كانــت املــرأة املتوفــاة قــد أوصــت بالثلــث اختلــف احلــال ، قلنــا: للوصــية الثلــث ، كــم ؟ 

رى اآلن أن عشـــرون ألـــف ؛ وللـــزوج نصـــف البـــاقي ، ولألخـــت الشـــقيقة كـــذلك النصـــف عشـــرون ألـــف ؛ فأنـــت تـــ

الوصية أعطيناها احلق كامال ؛ كم أخذ املوصى له ؟ الثلث عشرين ، وجتـد أن املـرياث بـدال أن كـان للـزوج النصـف 



مل يكن له اآلن إال الثلث ،  وكـذلك لألخـت الشـقيقة ؛ أعـرفتم اآلن ؟ فتبـني اآلن أن الوصـية مقدمـة علـى املـرياث 

كم ، لقلنا عندنا الثلـث زائـدا علـى الكـل ، فتكـون املسـألة مـن تسـعة ، ؛ لو قدرنا أن الوصية كاملرياث الختلف احل

للوصــية كــم ؟ ثالثــة ، وللــزوج ثالثــة ، ولألخــت ثالثــة ؛ ولكــن الظــاهر أننــا أخطأنــا ، نقــول: املســألة ... النصــف 

ع مــع أننــا ثالثــة ولألخــت الشــقيقة النصــف ثالثــة ، وللثلــث اثنــان تعــود إىل مثانيــة ، فيكــون نصــيب الثلــث اآلن الربــ

لــو قــدرنا الوصــية تقــدم علــى املــرياث ... أوصــى  ... ؛ واضــح ؟ ثلثــا كــامالحســب القســم األوىل أعطينــاه أعطينــاه 

بالثلث وامليت وهو أنثى يف املثال الذي ذكرنا ، وكان زوج وأخـت شـقيقة ؛ فـإذا قلنـا بتقـدمي الثلـث أعطينـا املوصـى 

ن ألــف نعطــي الــزوج عشــرين ألفــا وأخــت شــقيقة عشــرين ألفــا ؛ لــه مــن تركــة ســتني ألــف عشــرين ألــف ، وبقــي أربعــو 

حقيقــة عشــرين ألفــا الــيت هــي النصــف حقيقتهــا اآلن الثلــث ؛ إذا نقــص حــق الــزوج ونقــص حــق األخــت الشــقيقة ؛ 

والوصــية هــل نقصــت أو ال ؟ مل تــنقص ، أعطــي املوصــى لــه ثلثــا كــامال وثلثــه اآلن يســاوي النصــف ؛ ولــو قلنــا بــأن 

م لكانـــت املســـألة مـــن ســـتة ، للـــزوج النصـــف ثالثـــة ، ولألخـــت الشـــقيقة النصـــف ثالثـــة ، وللوصـــية الوصـــية ال تقـــد

كمـا أن نصـيب الـزوج ربـع الـثمن ونصـيب األخـت   ؛ يكـون نصـيب الوصـية اآلن كـم ؟ الثلث اثنان تعود إىل مثانيـة 

ســم رع الــثمن ؛ فاحلاصــل اآلن تبــني أن الوصــية مقدمــة علــى املــرياث ؛ ألن املوصــى لــه يعطــى ســهمه كــامال ، مث يق

ومــن فوائــدها: احلكمــة يف  .؛ عــرفتم أن الوصــية مقدمــة علــى املــرياث وهــو واضــح  البــاقي علــى الورثــة علــى حســب 

ومـــن  مـــن جـــنس الـــذكر نصـــف مـــال الـــذكر وذلـــك بـــذكر مـــرياث الزوجـــات .جعـــل لألنثـــى  يـــع املـــرياث ، حيـــثتوز 

يف  وايف الـدين اإلسـالمي ، حيـث مل حيـزم املـرأة حقهـا مـن املـرياث خالفـا ملـا كـان ، بيـان العـدل فوائدها: بيان العدل

رياث الزوجة مبثل ما عـرب بـه عرب عن م وأبكونه ذكرا  ا من املرياث ؛ ويظهر العدل حيث حيرمو ، اجلاهلية يفعلونه 

احلديث عن النساء والرجال ؛ فإن احلكمة أن يقدم احلديث عـن الرجـال  ومن فوائدها: أنه إذا  عن مرياث الزوج .

؛ ألنه بـدأ مبـرياث الزوجـات قبـل مـرياث األزواج ، وهـذا هـو املوافـق للفطـرة خالفـا مل حـرف اهللا فطرتـه وغـري سـليقته 

لرجــال يف الــذكر ، ففــي اإلذاعــات الغربيــة وإذاعــة مــن قلــدوها يقولــون " أيهــا الســيدات فصــار يقــدم النســاء علــى ا

والسـادة " وأخـذت مـن ذلـك مـن يكتـب يف احلمــام " للسـيدات " وإىل جنبـه " محـام للرجـال " وال يقـول للســادة ، 

الرجــال بوصــف يعــين بــدال مــا كانــت األنثــى تطلــب حبقهــا اآلن حنــن نطالــب حبقنــا ، حيــث جيعــل النســاء ســيدات و 

الرجولة فقط ال بوصف السيادة ؛ وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية ، كما قاله احلكيم املؤرخ  ابـن خلـدون 

يف مقدمته اليت كلها فلسفة كما يقولون حىت إن ... تكون هلا ؛ ألا فـوق مسـتواها ، عظيمـة جـدا يقـول: " عـادة 

بالباطــل " وحنــن اآلن استضــعفنا أنفســنا وصــرنا نقلــد مــن قلــب اهللا  األمــم أن األمــة الضــعيفة تقلــد األمــة القويــة ولــو

ومـن فوائـدها: أن مـرياث اإلخـوة مـن األم  ... وسـلبهم الـدين يف مثـل هـذه األمـور ـ نسـأل اهللا أن حيمينـا وإيـاكم ـ .



ســدس إن كــانوا ... الثلــث إن كــانوا اثنــني فــأكثر ؛ أو الســدس إن كــانوا واحــدا فأقــل ؛ إذا قــال اثنــني فــأكثر ، أو ال

واحدا فأقل ؟ مـا فيـه أقـل مـن واحـد ؟ اخلنثـى املشـكل املـرياث سـواء ؛ ألن مـرياث اإلخـوة لـألم يسـتوي فيـه الـذكور 

واإلناث ؛ لكن لو فرض أنه مبعض ، إذا كان مبعضـا فإنـه ال يـرث السـدس ؛ وعلـى هـذا فقولنـا " السـدس للواحـد 

ومـــن فوائـــدها: أنـــه يشـــرتط إلرث  جماعـــة اثنـــني فـــأكثر الثلـــث .إذا للواحـــد الســـدس ولل ؛فأقـــل " ال يســـتقيم أبـــدا 

اإلخوة من األم أن يكون اإلرث كاللـة أي لـيس فيـه فـروع وال أصـول ذكـور ، أمـا األصـول اإلنـاث فـإن اإلخـوة مـن 

(( فهـم ومن فوائدها: التسوية بـني الـذكور واإلنـاث يف إرث اإلخـوة مـن األم ؛ يؤخـذ مـن قولـه:  األم يرثون معهم .

وأصـل الشـركة يقتضـي التسـوية كمـا أن البينيـة للتسـوية ؛ فـإذا قلـت لـرجلني: هـذه مائـة درهـم  شركاء فـي الثلـث ))

ــر مــن بينكمــا ؛ فلكــل واحــد مخســون ؛ وكــذلك ملــا قــال اهللا عزوجــل يف إرث اإلخــوة مــن األم:  (( فــإن كــانوا أكث

ذلــك علــى أــم ســواء ؛ وهــل يشــاركهم  ومل يــذكر تفضــيل الــذكر علــى األنثــى دل ذلــك فهــم شــركاء فــي الثلــث ))

غريهم يف التسوية بني الذكر واألنثى ؟ اجلواب؛ ال ؛ إال لعارض ، مثل أن يهلك هالك عـن بنتـني وأبـوين ـ أم وأب 

ـــ فهنــا يســتوي األب واألم ؛ ألن البنتــني تأخــذان ثلثــني ولــألم الســدس ولــألب الســدس ؛ لكــن هــذه التســمية ألمــر 

ء بعد الفـروض حـىت يأخـذه األب ؛ وثانيـا: يـرى بعـض العلمـاء أن ذوي األرحـام ال يفـرق عارض ؛ ألنه مل يبق شي

؛ ... مــات ميــت عــن ابــن أخــت شــقيقة وبنــت أخــت شــقيقة فلهمــا مــرياث أمهمــا بالســوية ؛ بــني ذكــرهم وأنثــاهم 

كــرهم علــى والصــحيح يف هــذه املســألة أــم ـ أي ذوي األرحــام ـ إن أدلــوا مبــا يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم فضــل ذ 

ـــال ذلـــك: ابـــن أخـــت  ـــاهم ، مث ـــوا مبـــا ال يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنثـــاهم ال يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنث أنثـــاهم ، وإن أدل

الشـقيقة وبنــت أخــت الشــقيقة ، اإلخــوة األشــقاء قاعــدة الفــرائض أن يفضــل الــذكر علــى األنثــى ... فنقــول يف هــذا 

حـظ األنثيـني ؛ ويف ابـن أخ مـن أم وبنـت أخ مـن املثال أي يف ابن أخت الشقيقة وبنت أخت الشقيقة للذكر مثل 

ومــن فوائــدها: عنايــة اهللا عزوجــل  أم نقــول املــرياث بينهمــا بالســوية ألــم أدلــوا مبــن ال يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم .

بالوصـية والـدين ، حيـث إنـه كلمـا ذكـر مـرياث قـال: مـن بعـد وصـية أو ديـن ؛ ففـي بـاب الفـروع واألصـول يف اآليــة 

(( مــن ؛ ويف مــرياث الــزوجني قــال بعــد إرث كـل زوج:  (( ... مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن ))السـابقة ... 

ومـن فوائـدها:  .(( مـن بعـد وصـية يوصـى بهـا أو ديـن )) ؛ يف اإلخـوة مـن األم هنـا قـال:  بعد وصـية أو ديـن ))

ووصـية املضـارة حـرام وفيهـا إمث كبـري حـىت إنـه روي عـن النـيب  (( غير مضار ))أن الوصية املضار ا الغية ؛ لقولـه: 

وهـذا دليـل علـى  ؛فيعـذبان عليه الصـالة والسـالم:  إن الرجـل أو املـرأة لـيعمالن يف الصـاحلات مث جيـوران يف الوصـية 

(( تعـاىل:  ومن فوائدها: وجوب العمـل مبـا فرضـه اهللا تعـاىل يف ... ؛ لقولـه من كبائر الذنوب .أن اجلور يف الوصية 

(( ولقــد وصــينا الــذين أوتــوا الكتــاب واهللا عزوجــل ال يوصــي إال مبــا هــو حــق ، قــال اهللا تعــاىل:  وصــية مــن اهللا ))



(( ومن فوائـدها: أن هـذه الوصـية مبنيـة علـى أمـرين: العلـم ، واحللـم ؛ لقولـه:  . من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا ))

وهـل  وائـدها: إثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل ، ومهـا: العلـيم واحللـيم .ومن ف .وصية من اهللا واهللا عليم حليم ))

يــدالن علــى صــفتني ؟ العلــيم اســم واحللــيم اســم هــل يــدالن علــى صــفتني ؟ نعــم ؛ مــا مهــا ؟ العلــم ؛ العلــم مــن أيــن 

متضــمن  مشــتقه ؟ ؛ واحللــيم ؟ فهمــا يــدالن علــى العلــم واحللــم ؛ والقاعــدة عنــدنا أن كــل اســم مــن أمســاء اهللا فهــو

أعــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان   بصــفة ولـــيس كـــل صــفة يشـــتق منهـــا اســم ؛ وهلـــذا كانـــت الصـــفات أوســع مـــن األمســـاء .

(( هـذه مكونـة مـن مبتـداء واخلـرب ، املبتـداء اسـم إشـارة  : (( تلك حـدود اهللا ... ))الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

ق من مواريث يف اآلية ؛ وحيتمل أن يكون املشـار إليـه كـل مـا ؛ واملشار إليه ما سب (( حدود اهللا ))واخلرب  تلك ))

سبق من األحكام قبل هذه اجلملـة ، وذلـك أن القـرآن وإن كـان آيـات مفصـالت لكنـه يف احلقيقـة كـالم واحـد مـن 

حيــث املعــىن والســياق ؛ ومعــىن قولنــا كــالم واحــد أن بعضــه ينبــين علــى بعــض ؛ وهلــذا اعتــىن بعــض املفســرين ببيــان 

اآليات كمـا اعتـىن بعضـهم بتناسـب السـور ، وهـذا حبـث جيـد ؛ ولكـن لـو قـال قائـل: إن اإلشـارة تعـود إىل تناسب 

، أن الضــمري يعــود إىل أقـرب مــذكور وكــذلك اإلشـارة تعــود إىل أقــرب مــذكور ؛   أقـرب مــذكور علــى حسـب القاعــدة

 (( حـدود اهللا ))؛ وقولـه:  واجكم ))(( ولكم نصف ما ترك أز كان املراد باملشار إليه هنا ما ذكر يف هذه اآليـة: 

هـــي مجـــع حـــد ، واحلـــد هـــو الشـــيء الفاصـــل بـــني شـــيئني ، ومنـــه حـــدود األرض بعضـــها عـــن بعـــض ؛ وحـــدود اهللا 

عزوجل تنقسم إىل قسمني: حدود واجبات وحدود حمرمات ؛ أمـا حـدود الواجبـات فهـي مـا أوجبـه اهللا علـى عبـاده 

النواهي فهـي مـا حرمـه اهللا علـى عبـاده كالزنـا ، واللـواط ، وشـرب اخلمـر ،  بشروطها وأركاا وواجباا ؛ وأما حدود

فهـي مـن حـدود األوامـر  (( تلك حدود اهللا فـال تعتـدوها ))قتل النفس ، وغريها ؛ قال أهل العلم: وإذا قال اهللا: 

حـد مـن حـدود اهللا  فهي من حدود النواهي ؛ فالزنا مثال نقول هـو (( تلك حدود اهللا فال تقربوها ))، وإذا قال: 

اآليــة  (( تلــك حــدود اهللا ))ال تقربــوه ، والصــالة حــد مــن حــدود اهللا ال تعتــدي يعــين ال جتــاوز وال تعتــدي ؛ قــال: 

(( ومـن يطـع اهللا ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري مث قـال:  هنا من حدود األوامر أو النواهي ؟ من حـدود األوامـر .

وهـــو جمـــزوم  (( يطـــع ))اســـم الشـــرط فيهـــا " مـــن " وفعـــل الشـــرط ،  اجلملـــة هـــذه شـــرطية مـــن تحتهـــا األنهـــار ))

أصـلها " يطيـع " لكنهـا حـذفت اليـاء اللتقـاء السـاكنني ؛ ألن العـني  (( يطـع ))بالسكون كما هـو ظـاهر ، وأصـل 

  استحقت السكون بالشرط وهي ساكنة ، وقد قال ابن مالك يف الكافية:

  إن ساكنان التقى يكسر ما سبق     وإن يكن لينا فحذفه استحق                 

لينـة الثالثـة فحذفـه اسـتحق ؛ علـى أي حـروف المـن إن ساكنان التقيا اكسر مـا سـبق ، وإن يكـن لينـا يعـين حـرف 

ت بـني كسـر العـني فتكـون علـى األول ؛ إذا اآليـة مجعـ  (( يطع اهللا ))نوع تنطبق اآلية ؟ على الثاين ؛ إال يف قوله: 



فمـا هـي الطاعـة ؟ الطاعـة قـال  (( ومن يطع اهللا ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري مـن تحتهـا األنهـار ))الـوجهني ؛ 

العلماء هي موافقة األمر وتكون بفعل األوامر واجتناب النواهي ؛ فتارك شـرب اخلمـر امتثـاال ... اهللا عزوجـل يقـال 

الطاعــة فإــا تشــمل فعــل األوامــر وتــرك املعاصــي ؛ وأمــا إذا إنــه مطيــع ، واملصــلي يقــال إنــه مطيــع ، هــذا إذا أفــردت 

قرنت باملعصية فقيل مثال " من أطاع اهللا ومن عصـى اهللا " كانـت الطاعـة يف األوامـر خاصـة واملعصـية يف النـواهي ؛ 

إذا املـراد ـا واآلية اليت معنا اآلن من النوع الثاين أو األول ؟ أول ، ما هو الثاين وما هـو األول ؟ مقرونـة بيعصـي ؛ 

(( يطــع اهللا ورســوله ))  (( ومــن يطــع اهللا ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار ))القيــام بــاألوامر ؛ 

عطف اسم الرسول عليه الصالة والسالم أو وصفه على امسـه تعـاىل ؛ ألن طاعـة الرسـول مـن طاعـة اهللا ، كمـا قـال 

املـراد بـه حـني نـزول القـرآن رسـول معـني وهـو (( ورسـوله ))  قولـه:و (( ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))  تعاىل:

؛ وأمـا حـني قيـام الشـرائع السـابقة فـاملراد بالرسـول مـن كانـت شـريعته قائمـة ، ففـي حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

بعـد عهد املسـيح يكـون املـراد بالرسـول عيسـى ، ويف عهـد موسـى يكـون املـراد بالرسـول موسـى ، وهلـم جـرا ؛ لكـن 

(( يدخلـه جنـات بعثة الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يكـون املـراد بالرسـول حممـدا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

هذه جواب الشرط ، وهي جمزومة بالسكون ؛ ومقتضـى الداللـة العقليـة  تجري من تحتها األنهار )) (( يدخله ))

؛ فاملشـروط أو الشرط الطاعة واملشـروط اجلـزاء والثـواب أن الشرط يرتتب على املشروط ؛ فاملشروط هنا هو الطاعة 

هــو ... الــذي اشــرتطه اهللا عزوجــل ملــن أطاعــه ؛  (( يدخلــه ))يرتتــب علــى الشــرط ترتبــا عقليــا ؛ فهنــا يكــون قولــه: 

فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق املخرب به وهو من ؟ اهللا عزوجل ؛ ألن املخرب به هـو اهللا وهـو أصـدق القـائلني ؛ 

ألنـــه   (( إن اهللا ال يخلـــف الميعـــاد ))خـــرب بـــه قـــادر علـــى فعلـــه ؛ وهلـــذا جتـــدون أن اهللا تعـــاىل يقـــول يف القـــرآن: وامل

كامــل الصــدق كامــل القــدرة ؛ وإخــالف الوعــد يــأيت مــن أحــد أمــرين ؛ إمــا الكــذب أي كــذب الوعــد ؛ وإمــا العجــز 

 جــري مــن تحتهــا األنهــار )) (( جنــات ))(( يدخلــه جنــات تأي عــدم القــدرة ؛ واهللا عزوجــل ال خيلــف امليعــاد ؛ 

مجع جنة وهي يف األصل: البسـتان الكثـري األشـجار ، ومسـي بـذلك ألنـه يسـرت مـن كـان فيـه لكثـرة أشـجاره ؛ وهـذه 

" وهــي األجنــة " املــادة " اجلــيم والنــون " تــدل علــى الســرت ، انظــر إىل لفــظ " اجلنــان " وهــو القلــب ألنــه مســترت ؛ 

األمحال يف بطـون األمهـات ألـا مسـترتة ؛ " اجلـن " ألـم مسـترتون ؛ " اجلنـة " مـا يسـترت بـه املقاتـل ألـا تسـرته ؛ 

؛ فاجلنـات هـي البسـاتني الكثـرية األشـجار ؛ ولكنـه ال حيسـن أن نفسـرها يف فهذه املادة كلها تدور على هذه املعىن 

ذا املعىن ؛ ألنك إذا فسر ذا املعىن فكأمنا حصرت مدلوهلا مبا يعرفه الناس وسوف تقلل مـن أمهيـة هذا املوضع ا

اجلنـة املوعـود ـا ؛ وهلـذا ينبغـي أن يفسـرها ـ أعـين اجلنـات النعـيم ـ بأـا الـدار الـيت أعـدها اهللا ألوليائـه وفيهـا مـا ال 

هيبتهـا يف النفـوس ؛ لكـن لـو  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ فإذا فسـرا ـذا التفسـري بقيـت



تفسرها باملعىن األول توهم اإلنسان وقال هذا كبستان فالن ابن فـالن كثـري األشـجار وكثـري النخيـل ومـا أشـبه ذلـك 

؛ وهي أعظم مما يف الدنيا بأضعاف مضاعفة ال يعلمهـا إال اهللا ، قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا " لـيس يف اجلنـة 

(( وفيها ما تشـتهيه األنفـس وتلـذ األعـين وأنـتم اء : وإال فاحلقائق ختتلف ، قال اهللا تعـاىل: مما يف الدنيا إال األمس

؛ ويف  (( فـــال تعلـــم نفـــس مـــا أخفــي لهـــم مـــن قـــرة أعـــين جـــزاء بمـــا كـــانوا يعملـــون ))وقـــال:  فيهــا خالـــدون ))

 قلـب بشـر ) ( أعددت لعبادي الصـالحين مـا ال عـين رأت وال أذن سـمعت وال خطـر علـىاحلديث القدسي: 

(( اجلريــان معــروف وهــو ســري املــاء علــى األرض ؛ وقولــه:  (( تجــري مــن تحتهــا األنهــار )) (( تجــري ))؛ وقولــه: 

أي من حتت هذه اجلنات يعين أشجار ... وظل وأار جتـري ؛ لـو ختيـل اإلنسـان هـذا النعـيم لوجـده  من تحتها ))

(( فيهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن وأنهـار مـن ة القتـال بقولـه: أكرب نعيم ؛ وهذه األار فسرها اهللا عزوجل يف سور 

مــا هــو عســل النحــل ، عســل  لــبن لــم يتغيــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين وأنهــار مــن عســل مصــفى ))

مصفى خلقه اهللا هكذا ؛ لنب ليس لـنب البقـر أو الغـنم ، أـار خلقهـا اهللا عزوجـل ؛ كـذلك أيضـا املـاء ال يـأس أبـدا 

ت مدته خبالف ماء األرض فإنه يأسن أي تتغري رائحته بطول املكـث ؛ اخلمـر لـذة ال فيـه غـول و ال هـم مهما طال

قال العلماء إـا جتـري مـن حتتهـا ال حتتـاج إىل بنـاء مينـع تسـرب املـاء  (( من تحتها األنهار ))عنها ينزفون ؛ وقوله: 

  م يف النونية : ، تسيل هكذا حيث ما أردت ، قال ابن القيوال إىل حفر أخدود 

  أنهارها في غير أخدود جرت   سبحان ممسكها عن الفيضان                     

على األرض ؛ وقال أهل العلـم أيضـا إـا  وال إىل إقامة حدود ، جتري هكذا الشواطئفهي أار ال حتتاج إىل حفر 

ريــدها بالقلــب أو يأمرهــا بلســانه ؛ ـ اللهــم جتــري حيــث مــا أراد اإلنســان بــدال مــن أن يــأيت مبــواد البنــاء والتوجيــه، ي

هــذه حــال ، حــال مــن أيــن ؟ مــن  (( خالــدين فيهــا وذك الفــوز العظــيم )) (( خالــدين ))اجعلنــا مــن أهلهــا ـ ؛ 

ولكــن يشــكل عليــه أن احلــال كالنعــت والنعــت يتبــع املنعــوت يف إفــراده وتثنيتــه ومجعــه ؛ وهنــا  (( يدخلــه ))ضــمري 

صاحب احلـال مفـرد واحلـال مجـع ؛ فكيـف اجلـواب ؟ اجلـواب عـن ذلـك أن نقـول: إن صـاحب احلـال عائـد علـى " 

للفــظ أعــدت الضــمري مــن " الشــرطية ، و" مــن " الشــرطية جيــوز فيهــا مراعــاة لفظهــا ومراعــاة معناهــا ؛ فــإن راعيــت ا

إليها مفردا وإن راعيت املعىن أعدت الضمري إليهـا مجعـا ؛ وكـذلك مـا يشـبه الضـمري مـن احلـال والصـفة ومـا أشـبهها 

ــدين فيهــا )) جيــوز مراعــاة املعــىن ومراعــاة اللفــظ ؛ فهنــا يقــول:  (( يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار خال

؛ وجيــوز أن تراعــي اللفــظ واملعــىن وتعــود مــرة ثانيـــة  (( خالــدين ))ولــه: واملعــىن يف ق (( يدخلــه ))فــاللفظ يف قولــه: 

(( ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنـات تجـري مـن ملراعاة اللفظ ، قال اهللا تعاىل يف آخر سورة الطالق: 

مث راعـى للفـظ ، فراعى يف األول اللفظ مث راعـى املعـىن  تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))



اخللـود قـال العلمـاء هـو املكـث (( خالـدين فيهـا )) قولـه:  (( خالدين فيهـا ))وهذا جائز يف اللغة العربية ؛ يقول: 

وإال فاألصل أن اخللود الدوام ؛ لكن إن وجـد يـدل  الدائم إال أن يدل دليل على أنه مؤقت فرياد به املكث الطويل

املشـار إليـه مـا ذكـر  )) (( خالدين فيها وذلك الفوز العظـيم )) (( ذلـكه ؛ على أن املراد به طول املكث عمل ب

الفـوز معنـاه الـربح ، يقـال: فـاز فـالن ، مبعـىن ربـح  ؛ (( الفوز العظـيم ))من هذا الثواب الذي أعده اهللا ملن أطاعه 

     ؛ والعظيم معناه ذو العظمة ، والعظمة هي ضخامة الشيء وجاللة الشيء وكثرة الشيء أيضا



 األنهــار تحتهــا مــن تجــري جنــات يدخلــه ورســوله اهللا يطــع ومــن اهللا حــدود تلــك: (( تتمــة تفســري اآليــة الكرميــة

املشـار إليـه مـا ذكـر  )) (( خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) (( ذلـك )) . العظيم الفوز وذلك فيها خالدين

الفـوز معنـاه الـربح ، يقـال: فـاز فـالن ، مبعـىن ربـح  ؛ (( الفوز العظـيم ))من هذا الثواب الذي أعده اهللا ملن أطاعه 

؛ والعظـيم معنـاه ذو العظمـة ، والعظمـة هــي ضـخامة الشـيء وجاللـة الشـيء وكثــرة الشـيء أيضـا ؛ ومعلـوم أن نعــيم 

(( فمـن زحـزح عـن النـار و اجلنة يتصف بالضخامة واجلاللة والـدوام ، فهـو أعظـم فـوز ، ونظـري ذلـك قولـه تعـاىل: 

(( فمـن زحـزح عـن النـار يـذكر أن الزخمشـري ـ وهـو مـن املعتزلـة ـ قـال تعليقـا علـى اآليـة:  فقد فاز ))أدخل الجنة 

قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار وأدخل اجلنـة ؛ واالسـتفهام هنـا مبعـىن النفـي  وأدخل الجنة فقد فاز ))

وجـل ؛ ألن  يعين ال فوز أعظم من ذلك ، قـال بعـض احملشـني عليـه واملتعقبـني لـه: إنـه أراد بـذلك نفـي رؤيـة اهللا عـز

الواقـع ؛ ألن  قـال إنـه ال داللـة . وأعظـم فـوز ؛ فـاهللا أعلـم هـل أراد ذلـك ؛ فمـن نظـر إىل اللفـظ وجـل  رؤية اهللا عـز

مــن الزم دخــول اجلنــة النظــر إىل وجــه اهللا ، ومــن عــرف حــال الرجــل وأنــه معتــزيل ولكنــه ذكــي قــال لعلــه أراد ذلــك ؛ 

وجـل مـا كنـا نفسـر هـذا التفسـري ونقـول  فأنت لو وقع مثل هذه العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية اهللا عـز

مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة الكرميـــة: أن  مـــن عـــرف حالـــه مل يســـتبعد أن يكـــون هـــذا مـــراده . إنـــه أراد نفـــي الرؤيـــة ؛ لكـــن

ومـــن  ومـــن فوائـــدها: أن مـــن نفـــذ هـــذه املواريـــث علـــى مـــا فـــرض اهللا فلـــه هـــذا الثـــواب . املواريـــث مـــن حـــدود اهللا .

ـــه طاعـــة ـــادات ؛ تؤخـــذ مـــن ترتيـــب الثـــواب عليهـــا ووصـــف ذلـــك بأن ومـــن  . فوائـــدها: أن قســـمة املواريـــث مـــن العب

 فوائـــدها: عنايـــة الشـــرع بإيصـــال احلقـــوق إىل أهلهـــا ؛ ألن حقيقـــة املواريـــث أن توصـــل احلقـــوق إىل أهلهـــا ، واهللا عـــز

ومــن فوائــدها: أن طاعــة الرســول صــلى اهللا عليــه  وجــل حكــم عــدل يريــد مــن عبــاده أن يوصــلوا احلقــوق إىل أهلهــا .

فـإن قـال قائـل: مـا اجلمـع بـني هـذه  علـى اجلمـع واالشـرتاك . طاعة هللا ؛ وهلذا عطفهـا بـالواو الدالـةوعلى آله وسلم 

( أجعلتني ندا ؟ بل مـا شـاء اهللا اآلية وبني قول الرسول عليه الصالة والسالم لرجل قال له: ما شاء اهللا وشئت : 

ىل ؟ فــاجلواب: أن األمـور الشــرعية ال حـرج أن تقــرن الرسـول عليــه الصـالة والســالم مـع الــرب سـبحانه وتعــا وحـده )

بــالواو ؛ وأمــا األمــور الكونيــة فــال جيــوز ؛ ألــا مــن خصــائص الربوبيــة وفعــل العبــد بعــد فعــل اهللا ؛ أمــا احلكــم فــإن 

ومل يقـل:  رسـوله ))و (( ولو أنهم رضـوا مـا آتـاهم اهللا حكم الرسول حكم هللا ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل يف القـرآن: 

؛ ألن هذا اإلتيان إتيان الشـرعي ، إتيـان الزكـاة  ن فضله ورسوله ))(( وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا مرسوله ؛ مث 

وإتيـان األمـوال الشــرعية ؛ أمـا األمــور الكونيـة فــال ألـا مــن خصـائص الربوبيــة فالبـد أن يكــون فعـل العبــد بعـد فعــل 

؛ لكـــن اهللا ؛ " مـــا شـــاء اهللا وشـــئت " هـــذا ال جيـــوز ؛ ألنـــك جعلـــت مشـــيئة الرســـول كمشـــيئة اهللا ، ولـــيس كـــذلك 

ومـــن  جعـــل اهللا طاعـــة الرســـول كطاعـــة اهللا . (( مـــن يطـــع الرســـول فقـــد أطـــاع اهللا ))طاعـــة الرســـول كطاعـــة اهللا 



وجـه ذلـك أن إدخـال اجلنـات لـيس يف الـدنيا وإمنـا  (( يدخلـه جنـات ))؛ لقولـه: فوائدها: إثبات اجلزاء يـوم القيمـة 

ومــن فوائــدها: بيــان نعــيم هــذه اجلنــات وأن األــار جتــري مــن حتتهــا ؛ وأنــواع األــار معروفــة يف آيــة  هــو يف اآلخــرة .

وهــل اخللــود هنــا مؤبــد أو مؤقــت ؟  (( خالــدين فيهــا ))أخــرى . ومــن فوائــدها: دوام نعــيم هــذه اجلنــات ؛ لقولــه: 

املسـلمون علـى أن نعـيم اجلنـة مؤبـد ومل مؤبد ، ذكر اهللا سبحانه وتعاىل ذلك يف عـدة آيـات مـن القـرآن وأمجـع عليـه 

(( وذلــك ومــن فوائــدها: أن هــذه النعــيم هــو الــربح العظــيم الــذي ال مياثلــه شــيء ؛ لقولــه:  يــذكر يف ذلــك خــالف .

" ذا " اســـم  فكيـــف نعرـــا ؟  (( ذلـــك الفـــوز العظــيم ))؛ نســـيت أن أعــرب هـــذه اجلملـــة  هــو الفـــوز العظـــيم ))

 (( ذلـــك الفـــوز ؛ لـــو قـــال قائـــل:(( الفـــوز )) صـــفة لــــ (( العظـــيم ))خـــرب مبتـــداء ؛  (( الفـــوز ))إشـــارة املبتـــداء ؛ 

لـــ(( ذلـــك )) ؟ هــو يقــول: ذلــك الفـــوز هــو العظــيم ، لكـــان  بــدل أو عـــف بيــان أو نعــت)) (( الفــوز ))  العظــيم

ده يدخلـه (( ومـن يعـص اهللا ورسـوله ويتعـد حـدو مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  صاحلا لكـن اإلعـراب األول أحسـن .

املعصـية خمالفــة األمــر أو الوقـوع يف النهــي ، فمــن تـرك الواجــب فقــد عصــى  .نـارا خالــدا فيهــا ولــه عــذاب مهــين ))

(( مــن يطــع اهللا كمــا قلنــا يف قولــه:   (( ومــن يعــص اهللا رســوله ))ومــن فعــل احملــرم فقــد عصــى ؛ ونقــول يف قــوهلن: 

عـل الشـرط جمـزوم حبـذف حـرف العلـة وهـي اليـاء ؛ وقولـه: ف (( يعـص ))إال أن اإلعراب هنـا خيتلـف فـإن  رسوله ))

 )) يعـــص(( عنــدكم بــالفتح ؟ نعــم ؛ كيـــف صــح الفــتح مـــع أن املعطــوف علــى (( ويتعــد حــدوده )) (( يتعـــد )) 

أي يتجاوزهـــا ؛ واملـــراد (( يتعـــد حـــدوده )) ؟ يعـــين جمزومـــة حبـــذف األلـــف ، وأصـــلها ؟ يتعـــدى ؛ وقولـــه: اـــزوم  

أي يتجـــاوز مــا حـــده أمـــرا ، مـــا حـــده (( مـــن يتعـــد حـــدوده )) باحلــدود هنـــا األوامـــر أو النـــواهي ؟ األوامــر ، قـــال: 

هذه جواب الشرط ؛ والنار معروفة هي هذه اجلسم امللتهـب احلـار ، أو نقـول  (( يدخله نارا خالدا فيها ))بأوامر 

 (( خالـدا ))هنـا قـال:  (( خالـدا فيهـا ))نقـول السـماء فوقنـا واألرض حتتنـا ؛  معروفة وكذا ؟ معروفة وكذا دون أن

يف اجلنـــة فهـــل هنـــاك نكتـــة قصـــدي فائـــدة أو حكمـــة  ؟ اجلـــواب نعـــم ألن أهـــل اجلنـــة  (( خالـــدين ))وهنـــاك قـــال: 

ـ فقـد ورد أن كـل  أما أهل النار ـ والعياذ بـاهللا (( خالدين فيها ))يتنعمون باجتماع بعضهم إىل بعض ؛ وهلذا قال: 

واحد منهم يف تابوت ال يرى أحد وال يراه أحد اللهم إال علـى سـبيل التقريـب ، فهـذا هـو السـر والعلـم عنـد اهللا يف 

يعــين مــع  (( ولــه عــذاب مهــين ))؛ (( خالــدا فيهــا )) وأهــل النــار قــال:  (( خالــدين ))أن أهــل اجلنــة قــال فــيهم 

را ؛ بل هو معذب عذاب إهانة فيكون عذابا جسميا وعـذابا قلبيـا نفسـا ؛ إدخاله النار وخلوده فيها ال يبقى مستق

ألن العذاب اجلسمي أهون من العذاب القليب واألمل القليب ؛ وهلذا قال العلماء ينبغي أن خينت اإلنسان وهـو صـغري 

ســمي وأمل قلـــيب ؛ ألن ختــان الصــغري لــيس فيــه إال األمل اجلســمي ؛ أمــا الكبــري إذا خــتم وهــو كبــري صــار فيــه أمل ج

نفســي ، يفكــر هــو رمبــا هــذا جــرح يــزداد رمبــا ميــوت ومــا أشــبه ذلــك ؛ لكــن الصــغري إذا بــرد عليــه ســكت وإذا صــال 



عليــه الوجــع صــاح ...؛ املهــم أن عــذاب أهــل النــار ـ والعيــاذ بــاهللا ـ عــذاب مهــني أي ذو إهانــة ؛ ألــم يقــررون 

(( ومـن يعـص وجل سـبب لـدخول النـار ؛ لقولـه:  معصية اهللا عز يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن ويوخبون .

ــارا خالــدين فيهــا  وجــل يف غــري  وإمنــا قلنــا ســبب ألنــه قــد يتخلــف بوجــود مــانع وهــو عفــو اهللا عــز ))اهللا يدخلــه ن

(( إنـه مـن يشـرك بـاهللا فقـد حـرم اهللا عليـه الجنـة ومـأواه الشرك ؛ أما الشرك فالبد أن يدخل صاحبه النار وخيلد 

وعلى هذا فنقول: املعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار وليس دخـول النـار واجبـا ـا إذ  لنار ))ا

ومـن فوائـدها: حتــرمي  قـد يرفـع عنـه ؛ وإن كـان شـركا فهـي سـبب حتمـي البـد أن يـدخل صـاحبها النـار وخيلـد فيهـا .

الوصــية للــوارث ؛ كيــف ذلــك ؟ ألنــك إذا أوصــيت الــوارث تعــديت احلــدود ؛ فــإذا أوصــت املــرأة لزوجهــا بالثلــث ،  

( إن اهللا كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف ، وهذا تعدي حلدود ؛ وهلذا قال النـيب عليـه الصـالة والسـالم: 

  .أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث ) 

أحسن اهللا إليك ، قلنا يا شيخ إن الشـرك األكـرب سـبب للخلـود يف النـار فمـا حكـم الشـرك األصـغر وهـل  ئل :السا

    جيب أن يدخل صاحبه النار  ؟

هــــــــذا الشــــــــرك   هل  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ))ليس سبب للخلود ، هذا ينبين على قوله تعاىل:  الشيخ :

الشرك ولو كـان أصـغر ال يغفـر ؛ وهـذا اختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه  عام أو مطلق ؟ إذا قلنا إنه عام صار

  اهللا ؛

  كيف يعرف اإلنسان أن هذا شرك أصغر  ؟ السائل :  

  من األدلة ، كل ما أطلق عليه اسم الشرك وهو ال خيرج من امللة فهو الشرك األصغر . الشيخ :  

  أن أارها ؟ أحوال اجلنة غيبة فما هو الدليل على  السائل :

  وردت فيها أحاديث . الشيخ :

  هي يعترب تركا للواجب ؟نسؤال عن كون العمل امل السائل :

لكــن رمبــا ؛ طاعــة ؟ هــذه يف األوامــر ، وفعــل األوامــر األوامــر وتكــون يف النــواهي ،  ال ، احلقيقــة تكــون يف الشــيخ :

اآليــة نعــم تــدل علــى هــذا ؛ صــحيح هــو تــرك هــذه  (( ومــن يعــص اهللا ورســوله ويتعــد حــدوده ))يــدل عليــه قولــه: 

مـن  من تـرك شـيئا" الواجب والوقوع يف النهي وفعل النهي ترك للواجب ألنه جيب عليه الكف ؛ ابن عباس يقول: 

  نسكه أو نسيه فل ... " .

  



يف الوصــية هنــا مطلقــة وقــد قيــدا مبــا ورد  (( مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن ... ))قولــه تعــاىل:  الســائل : 

  ؟ ( ال وصية لوارث )السنة قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ألن الـذي يوصــي للـوارث أعطــاه أكثـر ممــا فرضـه اهللا لــه  (( ومــن يتعـد حــدود اهللا ))ال ، تؤخـذ مــن اآليـة  الشـيخ :

  فهو تعدي حلدود اهللا .

  بعض املفسرين يقول إن من ترك احملرمات وفعل الواجبات فمآله اجلنة ؟ السائل :

قال رجـل للنـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: يـا رسـول اهللا أرأيـت إن أحللـت احلـالل وحرمـت احلـرام أدخـل  الشيخ :

فعل الواجب يدخل اجلنة ؛ لكن هنـاك أشـياء قـد تكـون و احلالل  لحلحرم احلرام و  إلنسان إذاااجلنة ؟ قال نعم ؛ ف

واجـــب ؟ يكـــون تقصـــري كثـــري ؛ وهلـــذا جـــاء يف مانعـــة مـــن ذلـــك ؛ هـــل كـــل مـــن فعـــل الواجـــب قـــام مبـــا ينبغـــي بفعـــل 

احلــديث:  إنــه لــيس لــك مــن صــالتك إال مــا  منهــا نصــفها أو ربعهــا أو عشــرها ؛ وهــذا يــدل علــى أن اإلنســان قــد 

  يصلي وتكون صالته جمزئة مسقطة للواجب لكنه ال حيصل على الثواب .

تلــك الجنــة التــي أورثتموهــا بمــا كنــتم  ((وقولــه تعــاىل:  ( ال يــدخل الجنــة أحــد بعملــه ... )حــديث  الســائل :

  أليس بينهما تعارض ؟ تعملون ))

( ال وقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم:  (( جـــزاء بمـــا كنـــتم تعملـــون ))قـــال العلمـــاء: إن قولـــه تعـــاىل:   الشـــيخ :

للسـببية ،  )(( جـزاء بمـا كنـتم تعملـون )إن اجلمع بينهما أن جنعـل البـاء يف قولـه: يدخل الجنة أحد بعمله ... ) 

للمعاوضـة والبـدل ؛ فإنـه لـو قـرن العمـل بـالثواب ألحـاط  ( لن يدخل الجنة أحد بعملـه )وأن جنعل الباء يف قوله: 

  .الثواب العمل ومل يكن مقابال له ؛ مث إن توفيق اإلنسان للعمل الصاحل نعمة حيتاج إىل شكر 

(( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا قـول ابـن تيميـة مـن أن الشـرك األصـغر يـدخل يف قولـه تعـاىل:  السائل :

  هل هذا صحيح ؟ دون ذلك لمن يشاء ))

فعـــل دخـــل عليـــه حـــرف مصـــدري فيـــؤل ... إشـــراكا بـــه ، وإشـــراكا نكـــرة يف  (( يشـــرك بـــه ))يقـــول: ألن  الشـــيخ :

  من هذا شيء .سياق النفي فتكون للعموم ؛ لكن يف نفسي 

  هل الشرك األصغر من الكبائر ؟ السائل :

الشرك األصغر أكرب من الكبائر ، قال ابن مسعود رضي اهللا عنه " ألن أحلف بـاهللا كاذبـا أحـب إيل مـن  الشيخ : 

  أن أحلف بغريه صادقا " .



تـــابوت يعـــذب ،  إن كـــل مـــن هـــو مـــن أهـــل النـــار يف (( خالـــدا ))قلـــت يـــا شـــيخ يف تفســـري قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

(( و نـادى أصــحاب النـار أصــحاب الجنـة أن أفيضــوا علينـا مــن فكيـف جنمـع بــني هـذا وبـني قــول اهللا عزوجـل: 

  وهذا يدل على أم مجاعات ؟  الماء ... ))

  ما فيه تعارض ، الصوت ... إال أن يشاء اهللا أو كلمة حنوها . الشيخ :

وفيــه ملــا خطــب ذلــك اخلطيــب إمــام النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه بالنســبة حلــديث عــدي بــن حــامت يف مســلم  الســائل :

 بـل قـل: ( بـئس الخطيـب أنـت )وسلم فقال " ومن يعصهما فقد غوى فقال له النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: 

وملـاذا  (( ومـن يعـص اهللا ورسـوله ... ))تعـارض مـع قولـه تعـاىل: فهـل فيـه  ) ومن يعص اهللا ورسوله فقـد غـوى (

    أنكر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا اخلطيب ؟ 

أحســـن مـــا قيـــل يف اجلـــواب عـــن ذلـــك إن الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم أثـــىن عليـــه شـــرا لكـــون املقـــام ال  الشـــيخ :

يقتضــي هكــذا ، املقــام يقتضــي أن يفســر ويفصــل ؛ ألنــه رمبــا ختاطــب القــوم مبثــل هــذا اخلطــاب فــيظن أنــه ال يكــون 

 إذا كان األمر من اهللا ورسوله ؛ فلكل مقام مقال ، فالرسول عليه الصالة والسالم إمنا أثىن عليـه شـرا لكونـه غي إال

  مل يستعمل اخلطبة يف السياق املناسب ال ألن هذا ممنوع ؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم نفسه قال هكذا .

تـدى " حيـث لمة " من يطع اهللا ورسـوله فقـد رشـد واهشيخ أحسن اهللا إليكم ، ما ذكره بعض العلماء يف هذه الك

عليــه ألنــه قــال: مــن يطــع اهللا ورســوله فقــد رشــد ومــن يعصــهما " فســكت مث قــال " فغــوى "  قــال" مــن يطــع اهللا "

  ؟  ن " يعصهما " صارت معطوفة على فكأ

اكت املـتكلم قـال " ومـن واهللا بعيد هذا ، هذا حيتـاج إىل إثبـات أنـه سـكت ، هـذه واحـدة ؛ مث إن اإلنسـان ال يسـ 

  يعصهما " مث " فقد غوى " فقد يعرف أن هذه مفرعة على ما قبلها .  

  ما حكم من يكتب على احملراب " اهللا " وجبنبه " حممد " ؟ السائل :

وسـلم يظـن أن هــذين  أي نعـم هــذه غلـط وجيـب إزالتهــا ؛ ألن الـذي ال يعـرف حممــدا صـلى اهللا عليـه وآلــه الشـيخ :

  يف مستوى واحد .

  العلوم الشرعية وغريها ؟ دراسة ما حكم مواصلة املرأة يف السائل :

املــرأة كالرجــل يف العلــوم الشــرعية ؛ لكــن يف العلــوم األخــرى كاهلندســة والعلــم الرياضــية ومــا أشــبه ذلــك ال  الشــيخ :

يت غــدا لألعــراض املخططــة لبنــاء لتقييســها ومــا نــرى أن تســتمر فيهــا ؛ ألن هــذا ســوف جيربهــا علــى أن تتوظــف وتــأ

أشــبه ذلــك ؛ الطــب ؟ ال، الطــب ضــرورة ، الطــب ال بــأس أن تعلمهــا ؛ ألنــه النســاء نصــف الرجــال بــل أكثــر مــن 

  الرجال ... ، حيتجن إىل النساء .



  

  ما حكم من إذا أنثى عليه الناس فرح بذلك ؟ السائل :

يعين إذا أثىن عليه الناس فـرح ، ال ، هـذا ال ينـايف حسـن النيـة ؛ اإلنسـان حيـب أن يثـىن علـى نفسـه وحيـب  الشيخ :

أن يثــين عليــه النــاس ، وعمــر رضــي اهللا عنــه ملــا قــال ابــن عبــد اهللا حــني عــرض علــيهم النــيب عليــه الصــالة والســالم 

قلبـه أـا النخلـة لكـن مل يـتكلم ألنـه صـغري ؛  شجرة مثلها مثل املـؤمن وتنـازع عليـه النـاس يف هـذه األشـجار وقـع يف

رته حســنته وســاءته ســيئته ســ( مــن فقــال عمــر لــو أنــك قلتهــا لكــان كــذا وكــذا ، يعــين ممــا يفــرح بــه ؛ وهــذا ال بــأس 

(( لهـم البشـرى فـي الحيـاة الـدنيا وهذا أيضـا ثنـاء النـاس علـى إنسـان مـن عاجـل بشـرى املـؤمن  فذلك المؤمن )

ع البشــرى كثــرية ؛ منهــا مراعــي تــرى للرجــل مراعــي الصــاحلة ؛ ومنهــا أن يــرى أثــر الطاعــة علــى وأنــوا  وفــي اآلخــرة ))

  قلبه بالنور واالنشراح ؛ ومنها أن يثين الناس عليه ويكون له قبول ، فأنواع البشرى كثرية .

  لى سالمة النية ؟لو أجربتين اجلامعة على القيام بالبحث ألين إن مل أقم ا لن أتوظف فهل هذا يدل ع السائل :

؛ أي نعــم ؛ ألنــه هــو يريــد الوصــول إىل هــذه الشــهادة الــيت تؤلــه باملنصــب الــذي يريــد أن ينفــع النــاس بــه  الشــيخ :

  اإلنسان . وكثري من العلوم اجلامعة ما

  يقول رجل تعبد هللا من أجل أن ينال العلم فما حكم ذلك ؟ ويش تقولون يف هذا ؟ السائل :

كــذا ؟   (( والــذين اهتــدوا زادهــم هــدى ))د هللا مــن أجــل أن ينــال العلــم ألن اهللا يقــول: يقــول رجــل تعبــ الشــيخ :

وأنـه وضــع  (( فلنحيينــه حيـاة طيبــة ))نقـول نعـم هــذه نيـة طيبــة ، والـدليل علـى هــذا أن اهللا يرغـب بالعمــل الصـاحل 

احلـدود العقوبـات الشــرعية لفاعـل املنكـر ، كمــا أن الـزاين مـثال تــرك الزنـا خوفـا مــن اهللا لكـن كونـه خيشــى احلـد أيضــا 

  يؤثر يف تركه فال بأس ؛ مل يقصد وجه اهللا ؟ العلم نفسه عبادة .

ن أربعـة مـنكم فـإن تـي يـأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهال(( والأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

شـــهدوا فأمســـكوهن فـــي البيـــوت حتـــى يتوفـــاهن المـــوت أو يجعـــل اهللا لهـــن ســـبيال واللـــذان يأتيانهـــا مـــنكم 

فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما إنما التوبـة علـى اهللا للـذين يعملـون السـوء 

  . كان اهللا عليما حكيما ))بجاهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب اهللا عليهم و 

(( والالتي يأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن أربعـة مـنكم )) (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

(( ومـن يعـص اهللا ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه قـال اهللا تعـاىل:  مجع " الـيت " ؛ فوائـد مـا أخـذناها ؟ الالتي )) 

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: تقسـيم املخـالف إىل عـاص ومتعـدي حلـدود  .))  نـارا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب مهـين

ومــن فوائــدها: أن معصــية رســول اهللا     ؛ فاملعصــية هنــا فعــل احملــرم ، وتعــدي احلــدود تــرك الواجــب أو الغلــو فيــه .اهللا



ني أمـــرين: املعصـــية ومـــن فوائـــدها: أن مـــن مجـــع بـــ كمعصـــية اهللا ؛ ألنـــه قرـــا مبعصـــية اهللا حبـــرف يقتضـــي التســـوية .

وتعدي احلدود فإنه يدخل النار ؛ ولكن هل هو دخول أبدي أو دخـول مؤقـت ؟ يقـال حسـب املعصـية ؛ ألن اهللا 

ذكــر يف اآليــة الــيت قبلهــا أن مــن أطــاع اهللا رســوله دخــل اجلنــات ، وهنــا قــال: مــن عصــى اهللا ورســوله دخــل النــار ؛ 

ة بدون أن يدخل النار ، واملعصية الغالبة يـدخل فيهـا الغالـب أن مـا فيقال: الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها اجلن

فيهـا طاعـة يـدخل فيهـا النـار ... ؛ واجلـامع بـني الطاعـة واملعصـية ؟ هـذا يـدخل النـار واجلنـة ؛ ألنـه وجـد فيـه سـبب 

ود تعــديا ؛ وعلــى هـذا فالعاصـي عاصـية مطلقــة واملتعـدي حلـد (( جـزاء وفاقـا ))دخـول اجلنـة والنـار فيعطــى احلكـم 

مطلقـا هـذا يـدخل النـار وال يـدخل اجلنـة ، والـذي مجـع بـني املعصـية والطاعـة إن غلبـت الطاعـة مل يـدخل النــار وإن 

(( خالـدا فيهـا )) ومن فوائدها: إثبات اخللود يف النار ؛ لقولـه:  غلبت املعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها .

النــار مؤبــد يف آيــات ثــالث مــن القــرآن : يف ســورة النســاء ، ويف ســورة وقــد ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىل أن اخللــود يف 

(( إن الـذين كفـروا وظلمـوا لـم يكـن اهللا ليغفـر لـه األحزاب ، ويف سورة اجلن ؛ ففي سورة النساء قال اهللا تعـاىل: 

زاب قـال ، ويف سـورة األحـ وال ليهدهم طريقا إال طريق جهنم خالـدين فيهـا أبـدا وكـان ذلـك علـى اهللا يسـيرا ))

،  ((  إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالـدين فيهـا أبـدا ال يجـدون وليـا وال نصـيرا ))اهللا تبارك وتعاىل: 

وإذا كـان اهللا تعـاىل ذكـر  : (( ومن يعص اهللا ورسوله فـإن لـه نـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـدا ))ويف سورة اجلن قال

فهــو ســاقط ؛ ألن مــن لــزوم اخللــود لــزوم املكــان ، إذا قــال هــذا  التأبيــد يف آيــات ثــالث فــإن أي قــول خيــالف ذلــك

خالد يف النار أبدا ، لزم أن يكون املكان الـذي خيلـد فيـه مؤبـد وإال فـال معـىن للتأبيـد ؛ فـالقول لـبعض العلمـاء أـم 

اخللــود ويلــزم ال وجــه لــه مــن ال ... ؛ ألن اهللا صــرح بالتأبيــد ، تأبيــد خالــدون فيهــا أبــدا مادامــت باقيــة قــول ســاقط 

ومــن فوائــدها: أن الــذين يف النــار ـ والعيــاذ بــاهللا ـ  مــن تأبيــد اخللــود يف املكــان أبديــة املكــان وإال مل يكــن فائــدة .

فإن قال قائل: كيف فتجمع بني هـذه اآليـة وبـني قولـه تعـاىل:  مهينا ، أي ذا إهانة ، ليسوا مكرمني . يعذبون عذبا

فاجلواب مـن أحـد وجهـني: إمـا أن  ؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم ))ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم (( 

يكــون ذلــك علــى ســبيل الــتهكم بــه ؛ وإمــا أن يكــون هــذا ليــذكر حالــه يف الــدنيا يعــين أنــت العزيــز الكــرمي يف الــدنيا 

نـا ؛ وكـال األمـرين ـ والعيـاذ بـاهللا ـ حيصـالن هلـذا حىت يزداد حسـرة وهـو أنـه كـان يف الـدنيا عزيـزا كرميـا واآلن ذلـيال مهي

الشـك أنـه  (( ذق إنـك أنـت العزيـز الكـريم ))الذي يوجه إليه اخلطاب ، يصب من فوق رأسه احلمـيم مث يقـال: 

سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل الـتهكم مث يـذكر هـو أيضـا حالـه يف الـدنيا وأنـه يف الـدنيا عزيـز مكـرم واآلن 

(( والالتـي يـأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن مث قـال اهللا تعـاىل:  ا احلد من اإلهانة .وصل إىل هذ

وهنـا يطلـب ملـاذا اقرتنـت الفـاء يف خـرب  (( فاستشـهدوا ))مبتـداء ، وخـربه مجلـة:  أربعة منكم ... )) (( الالتي ))



مشـبها السـم الشـرط يف العمـوم فـأعطي حكمـه  مبتداء ؟ واجلواب على ذلك: أنه ملا كان املبتداء امسا موصوال كـان

، واقرتنت الفاء خبربه ، ومنه قول النحويني يف املثـال املشـهور " الـذي يـأتيين فلـه درهـم " فإنـه نائـب منـاب قولـك " 

من يأتيين فله درهم " فاسم املوصول ملـا أشـبه اسـم الشـرط يف العمـوم صـار دخـول الفـاء يف خـربه كـدخول الفـاء يف 

مجــع ، مجــع أيــش ؟ مجــع " الــيت " لكنــه علــى  (( الالتــي يــأتين الفاحشــة )) (( الالتــي ))وقولــه:  ط .جــواب الشــر 

الفاحشــة مـا يســتفحش ، مـا يســتفحش شــرعا  (( يــأتين الفاحشـة ))... ؛ ألن هـذه األمســاء غـري مشــتقة ؛ وقولـه: 

املسـلمني ؛ وإمنـا قيـدنا ذلـك  وعرفا ؛ والذي يستفحش شرعا يستفحش عرفا يف أعراف املسلمني ال يف أعراف غـري

ألن الزنـا فـاحش شـرعا وفـاحش عرفـا يف عـرف املسـلمني لكـن يف عـرف الكفـار لـيس فـاحش ؛ ومـن هنـا نعـرف أن 

أن هـذا خـاص  ( اإلثم مـا حـاك فـي نفسـك وكرهـت أن يطلـع عليـه النـاس )قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

عليه الناس يف حال إمثـه وإال فـإن الكـافر ال حيـوك يف نفسـه اإلمث ؛  مبن ؟ باملسلم الذي يكره اإلمث وخيشى أن يطلع

ما املراد بالفاحشة هنا ؟ يعين معىن الفاحشة ما يستفحش معناها ما يسـتفحش شـرعا وعرفـا  (( الفاحشة ))قوله: 

وعلـى هـذا فتكـون " أل " للعهـد  (( وال تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة ))؛ ودليل ذلك قولـه تعـاىل:  واملراد ا الزنا

الذهين ؛ ألنه مل يذكر لكنه معروف شرعا وإمنا قررنا ذلـك لـرد قـول مـن يقـول كـأيب مسـلم اخلراسـاين قـال: إن املـراد 

ـا السـحاق ، السـحاق بـني النسـاء ؛ ولكــن هـذا بعيـد مـن الصـواب ، ومل يفســر بـه أحـد مـن الصـحابة أو التــابعني 

(( مـن ؛ وقولـه:  (( وال تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة ))ملراد بالفاحشة الزنا ، والدليل فيما نعرف ؛ والصواب أن ا

(( مــن املــراد ــا جــنس يعــين جــنس النســاء ســواء كانــت مــن زوجاتنــا أو مــن غــري الزوجــات ؛ وقولــه:  نســائكم ))

هدوا علــيهن أربعــة (( الالتــي يــأتين الفاحشــة )) ؛ (( فاستشــ" مــن " هــذه بيــان للموصــول لقولــه:  نســائكم ))

هنــا عــدد يــدل علــى أن املعــدود مــذكر ؛ مــا وجهــه ؟  (( أربعــة ))استشــهدوا أي اطلبــوا شــهادة أربعــة ، و مــنكم ))

؛ يعين فلو جاء مرفوعا مل يكن داال على أن املعـدود مـذكر ؟ ألن العـدد املؤنـث يكـون معـدوده  (( أربعة ))نصف 

(( أربعـة مـنكم وقولـه:  (( أربعـة ))وتسـع نسـاء ؛ واضـح ؟ طيـب  مذكرا فيما دون عشـرة ، فتقـول: تسـعة رجـال ،

اخلطـــاب للمســـلمني ألن مـــن شـــرط الشـــهادة والســـيما يف هـــذا األمـــر العظـــيم أن يكـــون الشـــاهد مســـلما ؛ فـــإن  ))

(( فأمســكوهن فــي البيــوت حتــى يتوفــاهن المــوت أو يجعــل اهللا لهــن شــهدوا يعــين شــهدوا علــى فعــل الفاحشــة 

عـام ؛فمـن الـذي يقصـد بـه ؟ الـذي يقصـد  (( أمسكوهن ))اخلطاب هنا  وهن في البيوت ))سبيال )) (( أمسك

مجــع بيــت أي أمســكوها  (( أمســكوهن فــي البيــوت ))بــه ويل األمــر ، ويل األمــر إمــا اخلــاص وإمــا العــام ؛ وقولــه: 

نت النـاس وتفتـنت ختـرج فتفـيف بيتها احبسوها ال خترج ؛ ألن ذلك وسيلة إىل تقرير الزنا حيث تبقـى حمبوسـة ببتهـا ال 

(( يقبضهن ، يقـال: توفيـت حقـي مـن فـالن ، أي قبضـته ؛ وقولـه:  (( حتى يتوفاهن الموت )) (( يتوفاهن ))، 



ولكنــه يعــرب عــن (( قــل يتوفــاكم ملــك المــوت الــذي وكلــتم )) يعــين ملــك املــوت ، كمــا قــال تعــاىل:  المــوت ))

دعيـت ك خبروج الروح من البدن ؛ ألن الـروح يف البـدن عاريـة مـىت ذلك باملوت توسعا ؛ واملوت هو فقد احلياة وذل

 (( يتـوفى ))معطوفـة علـى  (( يجعـل ))" أو " هـذه حـرف عطـف ، و(( أو يجعل اهللا لهن سـبيال )) ؛ خرجت 

أي يصــري هلــن ســبيال أي طريقــا للخــالص مــن هــذا اإلمســاك ؛ وقــد  (( يجعــل اهللا لهــن ســبيال ))فهــي منصــوبة ؛ 

قــال النــيب  (( الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ))ن ســبيال مبــاذا ؟ بقولــه تعــاىل: جعــل اهللا هلــ

( خذوا عني خـذوا عنـي قـد جعـل اهللا لهـن سـبيال البكـر بـالبكر جلـد مائـة وتغريـب : صلى اهللا عليه وآله وسلم

شــرعه اهللا تعــاىل مــن حــد الــزاين جلــدا  فتبــني ــذا أن املــراد بالســبيل مــاعــام والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والــرجم ) 

يف مقابـل "  (( اللذان يأتيانها مـنكم فآذوهمـا )) (( اللـذان ))مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  وتغريبا أو رمجا وتغريبا .

وهنـاك قـال:  (( اللـذان ))الاليت " ؛ تكون للذكور أو لإلناث ؟ للذكور ؛ ولكن املقابلـة ليسـت بتامـة ، هنـا قـال: 

فلمــاذا ؟ قــال بعــض العلمــاء: إن املــراد باللــذان هنــا الــزاين والزانيــة ؛ ولكــن الزانيــة ســبق حكمهــا وهــي (( الالتــي )) 

أـــا حتـــبس يف البيـــت والـــزاين يـــؤذن وال حيـــبس يف البيـــت ؛ وقـــال بعـــض العلمـــاء: املـــراد مـــا اللـــوطي يعـــين الفاعـــل 

مــأيت ألن القابــل كالفاعــل ، القابــل الراضــي كالفاعــل ؛ وهلــذا  واملفعــول بــه ، وأضــاف اإلتيــان إىل املفعــول بــه مــع أنــه

والصـحيح  ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعـل والمفعـول بـه )قال النيب عليه الصالة والسالم: 

عـرب يف نظـر آخـر ، ملـاذا يـراد مـا الالئطـان ، الرجـل يلـوط بالرجـل ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ؛ ولكـن يبقـى (( اللـذان )) أن 

؟ ألن فشــو الزنــا يف النســاء أكثــر مــن فشــو اللــواط يف  (( اللــذان ))ويف حــق الــذكور بـــ (( الالتــي ))حــق النســاء بـــ

الــذكور ، وكــانوا يف اجلاهليــة ال يعرفــون اللوطيــة حــىت إن بعضــهم يقــول " لــو ال أن اهللا قــص علينــا مــا قــص مــن نبــئ 

، هـذا شـيء  ور أن رجـال يرضـى أن يفعـل بـه كمـا يفعـل بـاملرأةقوم لـوط مـا كنـا نتصـور أن هـذا يقـع " ألنـه مـن يتصـ

       مستحيل فطرة ومستحيل شرعا . 



 شـهدوا فـإن مـنكم أربعـة علـيهن فاستشـهدوا نسـآئكم مـن الفاحشـة يأتين (( والالتيتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

ولكـن يبقـى نظـر آخـر ، ملـاذا عـرب  سـبيال )) . لهـن اهللا يجعـل أو المـوت يتوفاهن حتى البيوت في فأمسكوهن

؟ ألن فشـو الزنـا يف النسـاء أكثـر مـن فشـو اللـواط يف  (( اللـذان ))ويف حق الذكور بـ (( الالتي ))يف حق النساء بـ

الــذكور ، وكــانوا يف اجلاهليــة ال يعرفــون اللوطيــة حــىت إن بعضــهم يقــول " لــو ال أن اهللا قــص علينــا مــا قــص مــن نبــئ 

قوم لـوط مـا كنـا نتصـور أن هـذا يقـع " ألنـه مـن يتصـور أن رجـال يرضـى أن يفعـل بـه كمـا يفعـل بـاملرأة ، هـذا شـيء 

فطرة ومستحيل شرعا ؛ فلذلك عـرب عـن اللـواط بـأدىن مـا ميكـن أن يتحقـق بـه ؛ مـا هـو أدىن مـا ميكـن أن  مستحيل

الضـمري يعـود (( واللـذان يأتيانهـا مـنكم )) (( يأتيانهـا )) يتحقق به ؟ اثنان ، خبـالف الزنـا يف النسـاء فإنـه كثـري ؛ 

وفاحشــة الرجــال هــي اللــواط وهــي أعظــم مــن فاحشــة الزنــا ، والــدليل علــى عظمتهــا أن لوطــا  (( الفاحشــة ))علــى 

(( ويف الزنــــا قــــال اهللا عزوجــــل: إنــــه كــــان فاحشــــة مــــن الفــــواحش ؛ أمــــا هــــذا  (( أتــــأتون الفاحشــــة ))قــــال لقومــــه: 

، واللـواط ؟ ال يبـاح بـأي  كل إنسان ؛ مث إن الزنـا جنسـه ممـا يبـاح بالعقـدألا والعياذ باهللا مستفحشة   الفاحشة ))

آذومهـا مبـاذا ؟ بالسـب  (( واللـذان يأتيانهـا مـنكم فآذوهمـا )) .حال من األحوال ال بعقد وال بغريه فكان أفحـش

(( فإن تابـا والتعيري والضرب واإلعراض ، على سبيل التعزير ، واهلجر ، وما أشبه ذلك ؛ املهم افعلوا ما يتأذيان به 

ألن  (( فأعرضــوا عنهمــا ))إن تابــا ممــا وقــع منهمــا وأصــلحا عملهمــا يف املســتقبل  ))وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا 

التائب من الذنب كمن ال ذنب له ؛ فيعرض عنهمـا ؛ ألن السـبب مـادام موجـودا فاملسـبب يتبعـه فـإذا زال السـبب 

غـة وذلـك لكثـرة توبتـه وكثـرة صـيغة مبال (( إن اهللا كان توابا رحيما )) (( إن اهللا كان توابا )) توابا ))زال املسـبب 

مــن يتـــوب علـــيهم ؛ فالــذين يتـــوب اهللا علـــيهم ال حيصـــون وتوبتــه عزوجـــل ال حتصـــى ؛ فلهــذا عـــرب بصـــيغة املبالغـــة ؛ 

والتائب من ؟ توبة اهللا على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبـة ، وتوبـة بعـدها ؛ فالتوبـة الـيت قبـل فعـل التوبـة معناهـا 

والتوبة اليت بعد التوبة هي قبول التوبة   (( ثم تاب عليهم ليتوبوا ))فيق للتوبة كما قال تعاىل: التوفيق ، معناها التو 

واهللا سـبحانه وتعـاىل تـواب ـذا املعـىن وـذا املعـىن ، فهـو  (( وهو الذي قبل التوبة عن عبـاده ))كما قال تعاىل: 

أي ذو رمحة يوصـلها إىل مـن  (( رحيما ))بة ؛ وتواب أي مهيئ للتوبة فيمن شاء من عباده ، وتواب أي قادر للتو 

  . (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ))شاء من عباده ، كما قال تعاىل: 

فــإن املعــروف أن " كــان " للمضــي ويفهــم  (( كــان توابــا رحيمــا ))وهــو قولــه:  ويف هــذه اآليــة شــيء مــن اإلشــكال

: كــان فــالن طالــب علــم ، يعــين فيمــا مضــى ؛ أجــاب العلمــاء عــن منهــا أن هــذا الوصــف كــان فــزال ، كمــا لــو قلــت

هــذا اإلشــكال بــأن " كــان " قــد تســلب منهــا الداللــة علــى الــزمن ويكــون املــراد ــا حتقــق االتصــاف خبربهــا ، وكلمــا 

 (( إن اهللا كـان غفـورا رحيمـا )) (( وكـان اهللا علـى كـل شـيءأضيف إىل اهللا م هذا الرتكيب فإن هذا هو املراد بـه 



وما أشبه ذلك املـراد أنـه متصـف بـه أزال وأبـدا ؛ ولكـن أتـت " كـان "  قديرا )) (( وكان اهللا بكل شيء محيطا ))

    الوصف . ذالتحقيق اتصافه 

  هذا قبل القدرة عليهما أو بعد القدرة ؟ (( فأعرضوا عنهما ))أحسن اهللا إليك ، قوله تعاىل:  السائل :

  هذا احلكم سيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا .؛ لكن ال ، بعد القدرة  الشيخ :

فمـا الفـرق بـني جـزاء  (( خالدين فيهـا مادامـت السـموات واألرض ... ))يف قوله تعاىل يف سورة هود:  السائل :

(( عطــاء غيــر ويف املــؤمنني قــال:  (( إن ربــك فعــال لمــا يريــد ))ففــي الكفــار قــال:  ؟ املــؤمنني والكــافرين يف اآليــة

  ؟ مجذوذ ))

(( مــا وقــال يف النــار: (( إنــك ربــك فعــال ملــا يريــد )) ... ؛ كلهــا قــال:  (( عطــاء غيــر مجــذوذ ))نعــم  لشــيخ :ا

؛ ما الفرق بينهما ؟ الفرق ألنه ملا كـان هـذا فضـال بـني أنـه فضـل ممتـد وملـا كـان هـذا  دامت السموات واألرض ))

  ألن ذلك مقتضى إرادته .فهو فعل هذه العقوبة  (( إن ربك فعال لما يريد ))عقوبة قال: 

(( إنمــا التوبــة علــى اهللا للــذين يعملــون الســوء بجهالــة ثــم يتوبــون مــن قريــب أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

فأولئــك يتــوب اهللا علــيهم وكــان اهللا عليمــا حكيمــا وليســت التوبــة للــذين يعملــون الســيئات حتــى إذا حضــر 

ون وهم كفـار أولئـك أعتـدنا لهـم عـذابا أليمـا يـا أيهـا الـذين أحدكم الموت قال إني تبت اآلن وال الذين يموت

آمنــوا ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا وال تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن إال أن يــأتين بفاحشــة 

  . مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

  اهللا تعاىل جعل عقوبة الاليت يزنني ؟ طان الرجيم ؛ سبق لنا أن أعوذ باهللا من الشي

  فآذوهن و أمسكوهن أو جيعل اهللا هلن سبيال ؛ متام .

  ما هي السبيل اليت جعل اهللا هلن ؟  الشيخ :

( خذوا عنـي خـذوا عنـي قـد جعـل قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث عبادة بن الصامت:  الطالب :

  سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ).اهللا لهن 

    هل يعترب هذا من النسخ ؟ الشيخ :

  ال يعترب النسخ ؛ الطالب :

  ملاذا ؟  الشيخ :

  ألن احلكم مؤقت ؛   الطالب :

  وت )) (( فأمسكوهن في البينعم احلكم اآلن مؤقت ليس عاما يف كل وقت ؛ فيكون قوله:  الشيخ :



  ماذا يراد به ؟ (( واللذان يأتيانها منكم ))قوله:  الشيخ :

  قيل: إنه الرجل يأيت الرجل ، وقيل إنه الزنا .  الطالب :

  ؟  (( اللذان يأتيانها منكم ))بناء على الثاين كيف خيرج  الشيخ :

  أي اللذان يزنيان ؟ فيكون الرجل يؤذى فقط واملرأة حتبس ؛  (( اللذان يأتيانها منكم ))يعين نقول يف 

  حتبس ؟  الشيخ :

  حىت يأتيها املوت أو جيعل اهللا هلا سبيال . الطالب :

(( اللـذان يأتيانهـا الرجل إذا أتى الرجل ، هذا وجه هـذا مـا فيـه إشـكال ؛ اإلشـكال علـى قـول مـن يقـول  الشيخ :

  مها الزانيان ؟  منكم ))

  ؛  ألنه سبق حكم الزانية الطالب :

  ملا عرب باجلمع للنساء وبالتثنية للرجال ؟  الشيخ :

  ألن الزنا يف النساء أكثر منه يف الرجال فإن البغايا يف اجلاهلية كاجلراد املنتشرات . الطالب :

الرجـل يـأيت الرجـل كيـف يصـح أن يكـون املـأيت آتيـا  (( اللذان يأتيانها مـنكم ))على القول بأن املراد من  الشيخ :

  ؟ 

  كان حكمه كحكم الفاعل ؛ أحسنت القادم كالفاعل .  ملا كان املأيت  الطالب :

(( والالتــي يــأتين الفاحشــة مــن نســائكم أعــوذ بــاهللا الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة الكرميـــة: عظـــم الزنـــا وأنـــه مـــن الفـــواحش ؛ ألنـــه  . فاستشـــهدوا علـــيهن أربعـــة مـــنكم ... ))

ومــن فوائــدها: أنــه البــد يف الزنــا  باالتفــاق أنــه يــراد بــذلك الزنــا ؛ والقــول بأنــه الســحاق قــول ضــعيف ال ميــول عليــه .

للمــؤمنني اخلطــاب  (( مــنكم ))وقولــه:  (( فاستشــهدوا علــيهن أربعــة ))مــن شــهادة أربعــة رجــال عــدول ؛ لقولــه: 

اخلطاب للصحابة كلهم وحيمل هذا اإلطـالق علـى العدالـة كمـا  (( منكم ))والصحابة كلهم عدول ؛ أو نقول إنه 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن الرجــل أقــوى يف الشــهادة مــن املــرأة  . (( واشــهدوا ذوي عــدل مــنكم ))قــال تعــاىل: 

ومــن فوائــدها: أن احلــد يــدرأ بالشــبهة ؛ وذلــك  شــهادة الرجــال . وأثبــت ؛ وذلــك ألن اهللا تعــاىل مل يعتــرب يف الزنــا إال

ألن اشــرتاط أربعــة رجــال مــن أجــل إثبــات الشــهادة ، وشــهادة النســاء األربــع فيهــا شــبهة ألــن مل يثبــنت كمــا قــال 

والشـــك أن احلـــدود تـــدرأ بالشـــبهات ؛ ولكـــن يبقـــى  (( أن تضـــل إحـــداهما فتـــذكر إحـــداهما األخـــرى ))تعـــاىل: 

ط احلكم مبعىن ما هي الشبهة اليت يدرا ا احلـد ؛ فمـن العلمـاء مـن توسـع فيهـا حـىت قـال إنـه لـو اسـتأجر عندنا منا

امــرأة للزنــا فزنــا ــا فــال حــد عليــه ؛ ألن اســتئجاره إياهــا شــبهة كمــا لــو اســتأجر بيتــا يســكن بــه ؛ ومــن العلمــاء مــن 



الثـــة أن الوســـط هـــو الصـــحيح ، هـــذا هـــو توســـط ؛ ومـــنهم مـــن شـــدد ؛ و الغالـــب أن األقـــوال إذا اختلفـــت علـــى ث

وهلــذا  (( فــإن شــهدوا ))ومــن فوائــدها: أنــه البــد مــن تصــريح الشــهداء بالشــهادة يف بــاب الزنــا ؛ لقولــه:  الغالــب .

... يف مكحلـة ؛ فـال يكفـي أن يقـول  جبب أن يقول الشهود: رأينا ذكره يف فرجها قد أدخلـه فيـه ، كمـا يـدخل امل

امرأة ومها عراة ورأينا ذكره بني فخذيها ، ما يكفي هـذا ؛ البـد مـن التصـريح باجلمـاع كمـا  الشهود: رأينا رجال على

قـال الرسـول عليــه الصـالة والســالم ملـاعز: ( ... ) ؛ وهلــذا قـال شــيخ اإلسـالم رمحــه اهللا يف زمنـه " إنــه مل يثبـت حــد 

فـإن قـال قائـل: هـل ميكـن أن نثبتـه بالتقـاط  .الزنا بالشهادة إىل يومنا هـذا " مل يثبـت بالشـهادة ملـاذا ؟ ألـا صـعبة 

الصورة ؟ قلنا كنا نقول بذلك ؛ لكن ملا تبني لنا دبلجـة املصـورين قلنـا ال نثبـت ؛ أتعرفـون الدبلجـة ؟ يعـين جيمعـون 

صورة وجيعلون رجال على امرأة قد جامعها وليس األمر كذلك ؛ ومشكلة الدبلجة هذه نسـأل اهللا أن يكفينـا شـرها 

يـــدبلجون الكـــالم اآلن كمـــا قيـــل يل ، يأخـــذون مـــثال مـــن كالمـــي حـــرف ، حرفـــا يف كلمـــة مـــن الكلمـــات ؛ بـــدءوا 

وحرفا من كلمة أخرى ويركبـون بعـض علـى بعـض وينشـرون خطبـة بصـويت علـى مـا يريـدون هـم ؛ أعـرفتم ؟ جيمعـون 

قيقـة ، أي إنسـان احلروف مث يصيغوا كلمـات علـى مـا يريـدون والصـوت صـويت ، وأنـا بـرأت كالمـي ؛ فمشـكلة ح

يريــد أن يتقــول علــى شــخص اآلن ميكنــه ؛ لكــن نرجــوا اهللا أن ال جييــب فريوســات هلــذه اآلالت كمــا يهــددون اآلن 

أن حـــبس املـــرأة يف بيتهـــا مـــن ومـــن فوائـــدها: شـــرها ويســـلم النـــاس مـــن شـــرها .  بفـــريوس الكمبيـــوتر حـــىت نســـلم مـــن

نــوع مــن العقوبــة مــن وجــه وكــف ألســباب الفتنــة مــن وجــه  ألن هــذا(( فأمســكوهن )) أســباب درء الفتنــة ؛ لقولــه: 

وكمــا قــال النــيب  بيــوت ))ال(( فأمســكوهن فــي ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن البيــت خــري للمــرأة ؛ لقولــه:  آخــر .

ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــوز حــبس املــرأة يف بيتهــا حبيــث متنــع مــن  . ( بيــوتهن خيــر لهــم )عليــه الصــالة والســالم: 

إال إذا كانــت هنــاك فتنــة والشــر وإال فاألصــل أــا ال متنــع مــن اخلــروج مــن البيــت ؛ ويؤيــد هــذا أن اهللا تعــاىل اخلــروج 

أوجب بقاء املرأة املتوىف عنها زوجها يف بيتها ؛ فدل هذا على أن غريهـا ال يلزمهـا البقـاء يف البيـت ، وهـو كـذلك ؛ 

ومــن فوائــدها: مشــروعية العقوبــة بــاحلبس  يلــزمهن بــذلك .فالبيــت ينبغــي أن نرغــب النســاء يف البقــاء فيــه ولكــن ال 

املؤبــد ؛ توافقــون علــى هــذا ؟ أو أن مــن العقوبــة احلــبس املؤبــد أصــال ؟ الثــاين هــو األقــرب أن للعقوبــة بــاحلبس املؤبــد 

ومن فوائـدها: إثبـات اجلعـل هللا  أصال يف الشرع ؛ أما أن جيعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء .

واجلعـل نوعـان: جعـل شـرعي ، وجعـل كـوين قـدري ؛ فمـن أمثلـة  (( أو يجعـل اهللا لهـن سـبيال ))زوجـل ؛ لقولـه: ع

(( مـا جعـل اهللا مـن بحيـرة وقولـه:  (( جعل اهللا الكعبة البيت الحـرام قيامـا للنـاس ))اجلعل الشرعي قوله تعاىل: 

؛ أمـــا قـــدريا فإنـــه قـــد جعـــل ذلـــك ، البحـــرية أي جعـــال شـــرعيا  يلة وال حـــام )) (( مـــا جعـــل ))صـــوال ســـائبة وال و 

(( وجعلنــا مثـل: يلة واحلـام موجـودة ؛ ومثـال اجلعـل الكـوين أو وأمثلـة اجلعـل الكـوين كثـرية يف القـرآن صـوالسـائبة والو 



ومـن فوائـدها: إثبـات األفعـال االختياريـة  . واألمثلـة كثـريةنوركم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنـا النهـار معاشـا )) 

 عزوجل يعين إثبات صفة الفعل املتجدد هللا ، واعلم أن الفعل املضاف إىل اهللا نوعان: جـنس ، ونـوع ؛ جـنس ، هللا

ونــوع ، وفــرد ؛ ثــالث أنــواع: جــنس ، ونــوع ، وفــرد ؛ أمــا اجلــنس فهــو صــفة أبديــة أزليــة أي أن اهللا مل يــزل وال يــزال 

ا كــان القــول الــراجح مــن أقــوال العلمــاء القــول بتسلســل فعــاال ، فهــو فعــال يف األزل كمــا هــو فعــال يف األبــد ؛ وهلــذ

احلــوادث يف املاضــي كمــا هــي يف مســتقبل ؛ لكننــا ال نعلــم مــا تسلســلت املاضــي إال مــا أخربنــا بــه فقــط وإال فــنحن 

نؤمن بأن اهللا مل يزل وال يزال فعاال سبحانه وتعاىل ؛ الثاين: النوع ، النوع مثـل االسـتوى علـى العـرش وهـذا حـادث 

ن اهللا مل يستوي على العرش قبل خلق العرش ؛ أما اآلحاد فكثري ، كالنزول إىل السماء الـدنيا كـل ليلـة ، واـيء فإ

للفصــل بــني العبــاد ، والنــزول إىل الســماء الــدنيا عشــية عرفــة ، والغضــب عنــد وجــود الســبب ، والرضــى عنــد وجــود 

أشــياء كثــرية ؛ وقــد أثبــت أهــل الســنة واجلماعــة ســببه ، والضــحك عنــد وجــود ســببه ، والعجيــب عنــد وجــود ســببه ، 

ذلـك وأنكــر هـذا األشــاعرة واملعتزلــة ومـن ســلك سـبيلهم وقــالوا ال ميكــن أن يوصـف اهللا بصــفة حدوثيـة أبــدا ؛ وهلــذا 

يرون القرآن الذي بني أيدينا يرونه قـدميا ، وعللـوا هـذا احلكـم الفاسـد فقـالوا إن قيـام احلـوادث بـاهللا عزوجـل يقتضـي 

ن حادثا ألن احلـوادث ال تقـوم إال حبـادث ؛ والشـك أن هـذه علـة عليلـة بـل ميتـة ، مـن قـال هلـم هـذا ؟ بـل  أن يكو 

كــون احلــوادث بــاهللا عزوجــل وأنــه يفعــل مــا يريــد دليــل علــى كمالــه وكمــال حياتــه ؛ ولــو تصــور اإلنســان ربــا ال يفعــل 

ك أن أفعــال اهللا ســبحانه وتعــاىل كمــا وربــا يفعــل لكــان مقتضــى الفطــرة أن الثــاين أكمــل بالشــك ؛ فالصــواب بالشــ

(( واللـذان يأتيانهـا مـنكم فآذوهمـا فـإن تابـا وجـل:  عـزهللا مث قـال ا . انوعا وتكون فردا آحـادتكون جنسا تكون 

يســتفاد مــن هــذه اآليــة الكرميــة: أن اللــواط لــه حكمــان:  . وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا إن اهللا كــان توابــا رحيمــا ))

ه اآليــة ، واحلكــم الثــاين مــا دلــت عليــه الســنة ؛ أمــا مــا دلــت عليــه اآليــة فهــو أن الــذي احلكــم األول مــا دلــت عليــ

يــتفحش مــن الرجــال يــؤذى بــالقول ، يــؤذى بالفعــل ، يــؤذى بــاهلجر ، يــؤذى بــأنواع األذى ؛ وكثــري مــن النــاس قــد 

لفاعـل واملفعـول بـه ؛ تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه ؛ أما احلكم الثاين ما دلت عليه السـنة وهـو قتـل ا

وال  ( من وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه )لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

حيمله هنا املطلق علـى املقيـد فيقـال: اقتلـوا الفاعـل واملفعـول بـه إذا كانـا حمصـنني ، كمـا هـو الشـأن يف الزنـا ؛ وذلـك 

قيــد أن يكــون احلكــم واحــدا والســبب واحــدا ؛ وهنــا اختلــف الســبب واحلكــم ، ألن مــن شــرط محــل املطلــق علــى امل

فهنا كالسبب الزنا وهو يف فرج حيل يف اجلملة ؛ صح ؟ مـىت حيـل ؟ بعقـد النكـاح الصـحيح أو ملـك اليمـني ؛ وهـذا 

ني الـذكور استباحة فرج ال حيل أبـدا ؛ كـذلك أيضـا هـذه الفاحشـة يعصـر التحـرز منهـا خبـالف الزنـا ؛ ألـا تكـون بـ

ومن حيبس الذكور بعضهم عن بعض  ال ميكن حبسه ، التحرز منها صعبة ؛ فإذا مل يكن هلـا عقوبـة قويـة انتشـرت 



يف اتمـــع ؛ وإذا انتشـــرت يف اتمـــع فســـد الرجـــال والنســـاء ؛ ألن مـــن عقوبـــة اللـــوطي أال يشـــتهي النســـاء فـــإذا مل 

ســاد ؛ والــدليل أن مــن عقوبــة اللــوطي أنــه ينــزع منــه شــهوة يشــتهي النســاء بقيــت النســاء متعطلــة وحصــل الشــر والف

فـإم مل  (( أتأتون الذكران مـن العـالمين وتـذرون مـا خلـق لكـم ربكـم مـن أزواجكـم ))النساء قول لوط لقومه: 

؛ وهـذه العقوبـة  يذروا النساء إال ألا صلبت شـهوة النسـاء مـن نفوسـهم وإال فـإن اإلنسـان بفطرتـه مييـل إىل النسـاء

ا انتشرت يف اتمع فسدت فسد رجالـه ونسـائه وتعطلـت مصـاحله ؛ فلهـذا كانـت احلكمـة تقتضـي القضـاء علـى إذ

هذه اجلرثومة الفاسدة قتل ؛ وال يصلح أن حيمل هذا املطلق على املقيـد ملـا علمـتم مـن اخـتالف السـبب واحلكـم ؛ 

واملفعـول بـه إال أـم اختلفـوا يف كيفيـة القتـل  وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن الصحابة أمجعـوا علـى قتـل الفاعـل

؛ فمنم من قال يلقيان من شاحق مـن أعلـى مكـان يف البلـد مث يتبعـان باحلجـارة ، ومـنهم مـن قـال يرمجـان ، ومـنهم 

من حرق اللوطي ،  الفاعل واملفعول بـه ؛ ألن جرميتهمـا عظيمـة ومنكـرة ؛ مساهـا لـوط: الفاحشـة ، والزنـا يف كتـاب 

ومن فوائدها: أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته ، وقـد صـرح  واألول أشد .(( إنه كان فاحشة )) اهللا 

ــذين اهللا يف آيــة احملــاربني يف ســورة املائــدة أن ذلــك مشــروط مبــا إذا تــاب قبــل القــدرة علــيهم ، قــال تعــاىل: ( ( إال ال

مـا لـو تـاب بعـد القـدرة فإنـه ال تغفـر عنـه العقوبـة أ تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحـيم ))

؛ لكــن الــذي يظهــر مــن الســنة أن مــا ثبــت بــإقرار مث تــاب فإنــه يــرتك يتــوب ، ودليــل ذلــك حــديث مــاعز بــن مالــك 

رضي اهللا عنه حني جاء إىل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وأقـر عنـده بالزنـا فـأمر برمجـه فلمـا أدلقتـه احلجـارة يعـين 

احلجــارة هــرب ولكــن الصــحابة لكــون الرســول عليــه الصــالة والســالم أمــرهم برمجــه قــالوا البــد مــن تنفيــذ  أصــابه مــس

( هـل ال أمر الرسول عليه الصالة والسالم ؛ فنفذوا الـرجم مث أخـربوا النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـذلك فقـال: 

  لو يف أثناء احلد فإنه يرتك يتوب اهللا عليه .فدل ذلك على أن املقر إذا تاب و  تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه )

ولكــن كيــف تكــون  (( فــإن تابــا وأصــلحا ))أن التوبــة مــن الــذنب البــد أن يقراــا إصــالح ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: 

فيمتنع ؛ يعين مثال يقال هلذا املفعول به يعين نريد أن نفعـل بـك  التوبة مثل هذا ؟ قيل: إن التوبة مثل هذا أن يراود

هذا يريد أن تفعل به ؛ فإذا أىب فهذا توبته ؛ وكذلك يقال يف الزانيـة  ا امتنع دل ذلك على توبته ؛ ويقال لفاعلفإذ

؛ لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب ؛ ألن املراودة ال تكـون إال يف حـال السـر ؛ ألـيس كـذلك ؟ مـا هـو 

، مث إن املــراود إن كــان املـــراود أهــال للفعــل يعـــين  الواحــد يعــين يـــراود شــخص أمــام النـــاس ، ســتكون يف حــال الســـر

يتوقـع منـه أن يفعـل ألنـه قـد يسـتجيب وحينئـذ تقــع الفاحشـة ؛ وإن كـان املـراود لـيس أهـال أن يفعـل فسـينتبه املــراود 

ل . أن هذا يريد أن خيتربه فيمتنع ؛ وذا نعرف أن هذا القول ال أساس له من الصـحة ؛ ولكـن التوبـة كغريهـا مـن ا

؛ إذا عرفنـا أن الرجـل عـزل عـن هـذا الشـيء وصـار ال يـذهب إىل اـالس الـيت فيهـا هـذه  لتوبة من هذه كغريهـا مـنا



الفاحشــة ومــا أشــبه ذلــك ، عرفنــا أنــه تــاب ؛ وهلــذا قــرن التوبــة هنــا باإلصــالح فالبــد مــن شــيء يــدل علــى أنــه تــاب 

أن احلكــم يــدور مــع ســببه وجــودا وعــدما ؛  إثبــاتومــن فوائــدها:  وهــو إصــالح العمــل والبعــد عــن هــذه الفاحشــة .

إذا ملــا زالــت العلــة زال احلكــم  وهــو كــذلك ، احلكــم  (( فــإن تابــا وأصــلحا فأعرضــوا عنهمــا ))وجهــه ؟ أنــه قــال: 

يـــدور مـــع علتـــه وجـــودا وعـــدما ؛ ولكـــن إن كانـــت العلـــة منصوصـــة ، منصوصـــا عليهـــا فإـــا إذا ختلفـــت فالبـــد أن 

ة فـال ينبغـي أن يتخلـف احلكـم بتخلفهـا ؛ ألنـه مـن اجلـائز أال تكـون العلـة شـرعا يتخلف احلكم وإن كانت مستنبط

يف هذه العلـة املسـتنبطة فنلغـي حكمـا مـن أحكـام اهللا ثابتـا مبجـرد االحتمـال ؛ أمـا لـو نـص عليهـا فـإن احلكـم يـدور 

ث مــن أجــل أن ذلــك ( إذا كنــتم ثالثــة فــال يتنــاجى اثنــان دون الثالــمعهــا مثــل قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن  فإن هذا يدل على أنه لو كـان ال حيـزن ـذا التنـاجي جـاز ، جـاز ذلـك . يحزنه )

مث قـال اهللا  أمساء اهللا ، ومها: التواب والرحيم ؛ وقد سبق لنا معىن التواب وملـاذا جـاء بصـيغة املبالغـة ومعـىن الـرحيم .

هللا للذين يعملون السـوء بجهالـة ثـم يتوبـون مـن قريـب فأولئـك يتـوب اهللا علـيهم (( إنما التوبة على اعزوجل: 

هذه مبتداء مسبوق بأداة احلصر وهي  " إمنـا " ؛ وخـرب مبتـداء قولـه:  وكان اهللا عليما حكيما )) (( إنما التوبة ))

(( إنمــا التوبــة علــى ه: حيتمــل هــذا أو هــذا ؛ وقولــ (( للــذين يعملــون الســوء بجهالــة ))أو قولــه:  (( علــى اهللا ))

يعـــين العمـــل الســـيئ كـــاملنكرات فعـــل احملظـــورات أو تـــرك الواجبـــات ؛ اهللا للـــذين يعملـــون الســـوء )) (( الســـوء )) 

واملراد باجلهالة هنـا السـفاهة وليسـت اجلهلـة ؛ ألن فاعـل السـوء جبهـل معـذور ال  (( بجهالة ))ولكنه قيدها بقوله: 

ولكن املـراد باجلهالـة هنـا السـفاهة ، ومنـه  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))(( ذنب عليه ؛ لقول اهللا تعاىل: 

  قول الشاعر األول: 

    فنجهل فوق جهل الجاهلين  أال ال يجهلن أحد علينا                            

 يعين إذا عملوا السوء جبهالة تـابوا إىل اهللا مـن قريـب ؛ والقريـب هنـا مـا كـان قبـل املـوت (( ثم يتوبون من قريب ))

(( ثـم يتوبـون مـن قريـب ؛ فإذا تابوا قبل املوت تاب اهللا عليهم ؛ ولكن سـيأتينا يف الفوائـد أنـه جنـب التوبـة فـوارا ؛ 

(( فأولئـك يتـوب فعل مـا تركـوا مـن اجلـواب  يرجعون إىل اهللا وذلك برتك ما قاموا به من السوء أو )) (( يتوبون ))

(( إنمـا التوبـة علـى اهللا )) هذه اجلملة باعتبار مـا قبلهـا تأكيـد ؛ ألن هـذا احلكـم مفهـوم مـن قولـه:  اهللا عليهم ))

؛ وأشــار إلــيهم بأولئــك مــع أــم  (( فأولئــك يتــوب اهللا علــيهم ))ولكنــه أكــد مــا التــزم عزوجــل علــى نفســه بقولــه: 

أشــار  (( أولئــك ))يث عــنهم يف حمــل القــرب ، والقريــب يشــار إليــه بــأيش ؟ ــؤالء ؛ لكــن هنــا قــال: باعتبــار احلــد

أي ذا علــم وحكمــة ؛ فــالعلم:  (( وكــان اهللا عليمــا حكيمــا ))إلــيهم بإشــارة البعيــد إشــارة إىل علــو منــزهلم بالتوبــة ؛ 

هــل البســيط واجلهــل املركــب ؛ ألن اجلهــل إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه ؛ وهــذا التعريــف خيــرج اجلهلــني مجيعــا اجل



البسيط ليس فيه إدراك مطلقا واجلهل املركـب فيـه إدراك الشـيء علـى غـري مـا هـو عليـه ؛ فـالعلم إدراك الشـيء علـى 

ما هـو عليـه ؛ بالنسـبة لعلـم اهللا عزوجـل علـم كامـل شـامل ، كامـل أي أنـه مل يسـبق جبهـل ومل يلحـق بنسـيان ، قـال 

(( مــا بــال القــرون األولــى قــال علمهــا عنــد ربــي فــي كتــاب ال لســالم لفرعــون حــني قــال: موســى عليــه الصــالة وا

مـــا علـــم ؛ وهـــو كـــذلك شـــامل ، قـــال اهللا  (( وال ينســـى ))ال جيهـــل ، ينســـى )) (( ال يضـــل )) يضـــل ربـــي وال 

عـاىل علمـه وقـد بـني اهللا ت(( لتعلموا أن اهللا على كل شـيء قـدير وأن اهللا قـد أحـاط بكـل شـيء علمـا )) تعـاىل: 

(( وعنـده مفـاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو يف كتابه أحيانا باإلمجال والعموم وأحيانا بالتفصيل ، ففي قوله تعاىل: 

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة فـي ظلمـات األرض وال رطـب وال يـابس إال 

 عنده علم الساعة وينزل الغيـث ويعلـم مـا فـي األرحـام ومـا (( إن اهللافهذا تفصيل ؛ وقولـه:  في كتاب مبين ))

واهللا يعلم ذلك أيضا فيه شـيء مـن التفصـيل  تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ))

؛ وأما اإلمجال فكثـري يف القـرآن ؛ والعلـم أمشـل مـن القـدرة وأوسـع ؛ ألنـه يتعلـق بكـل شـيء حـىت يف املمتنـع خبـالف 

فإـــا شـــامل لكـــل شـــيء لكـــن مـــا كـــان مســـتحيال فلـــيس بشـــيء بالنســـبة للقـــدرة ؛ أمـــا العلـــم فيشـــمل حـــىت القـــدرة 

(( مـا اتخـذ اهللا وقولـه:  (( لو كـان فيهمـا آلهـة إال اهللا لفسـدتا ))املستحيل ، أمل تروا إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

فـإن تعـدد اآلهلـة ممتنـع  علـى بعـض )) من ولد وما كان معه من إلـه إذا لـذهب كـل إلـه بمـا خلـق ولعلـى بعضـهم

مشـــتق مـــن احلكـــم  (( حكيمـــا ))مســـتحيل ومـــع ذلـــك أخـــرب اهللا أنـــه لـــو كـــان لكانـــت نتيجتـــه كـــذا وكـــذا ؛ وقولـــه: 

واحلكمــة ؛ فهــو حــاكم وحمكــم ، حــاكم إذا جعلنــاه مشــتقا مــن احلكــم ، وحمكــم إذا جعلنــاه مشــتقا مــن احلكمــة . 

  جاء وقت األسئلة ؟ .

  عن كيفية التوبة من الذنب وقصة ماعز رضي اهللا تعاىل عنه ؟سؤال  السائل :

ال ، يف هذا نظر ؛ ألن الرسول ما قال: هال تركتموه يـأيت إيل فيتـوب ؛ قـال: يتـوب فيتـوب اهللا عليـه يعـين  الشيخ :

طهـــرين ؛ تركتـــه بـــال حـــد وهـــو يصـــلح حالـــه يف املســـتقبل ؛ فالتوبـــة األوىل توبـــة إلقامـــة احلـــد ؛ وهلـــذا قـــال: أريـــد أن ت

  والتوبة الثانية بإصالح احلال .

  سؤال عن عقوبة قطاع الطريق ؟ السائل :

  يف قطاع الطريق الذين ثبتت جرميتهم ببينة ؛ ألن قطاع الطريق عملهم متعدية . الشيخ :

 الــذي عليــه أكثــر العلمــاء اليــوم هــو أن الثيــب يــرجم وال جيمــع لــه بينــة وبــني احلــد ، وقــد جــاء يف صــحيح الســائل :

  البخاري أنه مجع بينهما فأيهما الراجح ؟

  . ال ، مادام دل الدليل على االستثناء نأخذ به وإال هذا هو األصل الشيخ :



  سؤال عن كيفية التوبة من الذنب وقصة ماعز رضي اهللا تعاىل عنه ؟ السائل :

قال: يتوب فيتوب اهللا عليه  )هال تركتموه يأتي إلي فيتوب  ( ال ، يف هذا نظر ؛ ألن الرسول ما قال: الشيخ :

يعين تركته بال حد وهو يصلح حاله يف املستقبل ؛ فالتوبة األوىل توبة إلقامة احلد ؛ وهلذا قال: أريد أن تطهرين ؛ 

  والتوبة الثانية بإصالح احلال .

  سؤال عن عقوبة قطاع الطريق ؟ السائل :

  قطاع الطريق عملهم متعدية . يف قطاع الطريق الذين ثبتت جرميتهم ببينة ؛ ألن الشيخ :

  ال ، مادام دل الدليل على االستثناء نأخذ به وإال هذا هو األصل

الذي عليه أكثر العلماء اليوم هو أن الثيب يرجم وال جيمع له بينة وبني احلد ، وقد جاء يف صحيح  السائل :

  البخاري أنه مجع بينهما فأيهما الراجح ؟

؟ فلهذا يف كالمه نظر ؛ ألن  نها بعد سنة الرسول عليه الصالة والسالم ؛ عرفتعلي له سنة متبعة ولك الشيخ :

ورمجناها بكتاب اهللا ؛ فإن عمر صرحه على املنرب بأن الرجم ثابت من كتاب اهللا آية من آيات اهللا قرأناها يقول 

ورمجنا بعده ؛ فالصحيح  قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها ، يقول رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  أن هذا من باب االجتهاد من علي رضي اهللا عنه لكنه اجتهاد خالفه النص .

لو قلنا إن الذي يقر بالزنا مث يتوب تقبل توبته بعد القدرة عليه لكن هذا فيه فتح الباب للمجرمني  السائل : 

  فإم إن علموا ذلك ازدادوا يف إجرامهم ؟

إشكاال ممن قالوا له الرجوع عن إقراره ، اآلن املشهور من املذهب وهو الذي عليه ... أنه هذه أهون  الشيخ :

مىت رجع عن إقراره وجب الكف عنه حىت يف أثناء احلد حىت لو أنه أقرر إقرارا واضحا مفصال قال إنه زىن بامرأة 

إياها ، لو كل شيء فصل وحاكم عليه .  ي واحلليبامسها فالنة يف هذه احلجرة يف ليلة فالنية وأنه أوال أتى بالشا

القاضي بأن يرجم أو جيلد ويف أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع أن إقراري ، يقولون خالص روح ؛ لكن هذا يف 

لو أننا قبلنا رجوع املقر يف احلد ما ثبت حد يف الدنيا ،   احلقيقة هذا هو الذي قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا قال:

   وقتنا احلاضر الذي الناس ما عندهم دين .السيما يفان كل إنس

  القول الراجح يا شيخ ؟   السائل :

  ال يرفع عنه احلد أبدا ؛ قول ضعيف هذا ، ضعيف جدا . الشيخ :

  لو وجدت قرينة قوية على عدم الزنا وهو قد أقر على نفسه بالزنا مثال ؟ السائل :

  لقه خمتلط .كيف قرينة وهو يقر ؟ إذا معناه أن الرجل ع الشيخ :



  

  سؤال عن كون القرآن قدمي النوع وحادث اآلحاد ؟  السائل :

  بلى ؛ لكن ماذا يقولون ؟ يؤولون ، يقولون ... الشيخ :

  سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل التزم بنفسه أن يتوب فمن الذي التزم اهللا أن يتوب عليه ؟ السائل :

  من قريب . ا السوء جبهالة مث يتوبونالذين عملو  الشيخ :

  ذكرنا أن التوبة نوعان ؟ 

  توبة قبل التوبة يعين التوفيق للتوبة ، والثانية قبول التوبة ؛  الطالب :

  ما الدليل ؟  الشيخ :

  . (( ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  ؟  (( السوء بجهالة ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  أي بغري علم ؛  الطالب :

  بالسفاهة ؛ ملاذا حنمله على السفاهة دون جهل الذي هو ضد العلم ؟  : الشيخ

  ألن من عمل سوء جبهل فال ذنب عليه أصال . الطالب :

هل لديك دليل أو شاهد على أن اجلهل يأيت مبعىن السفاهة من كالم العرب ؟ شاهد من كالم العرب  الشيخ :

  ما هو دليل ؟ 

  قول الشاعر: 
   أال ال يجهلن أحد علينا    فنجهل فوق جهل الجاهلين ؛                     

  نعم أحسنت . الشيخ :

  ؟  (( من قريب ))ما املراد بقوله:  الشيخ :

  يعين قبل املوت . الطالب :

مع أن املتوقع أن يقول " توابا رحيما " فما هي احلكمة ؟  (( عليما حكيما ))ختم اهللا اآلية بقوله:  الشيخ :

  ألنه عليم بكل ما وقع ؛  الطالب :

(( ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب بس العلم واحلكمة هل تناسب التوبة ؟ التوبة قلنا رمبا  الشيخ :
 عز صلحا ؟ إن اهللا كان توابا رحيما ؛ ألن اهللا؟ هو التواب الرحيم فيما مضى قبل ؛ وين ؟ فإن تابا وأ الرحيم ))



؛ يعين سيأيت حال ال يتقبل فيها التوبة فناسب أن يبني أن توبتهم هؤالء مبنية على  وجل يعلم أصحاب التوبة مما

  .العلم واحلكمة 

حنن نتكلم دائما على " احلكيم " ونقول إنه مأخوذ من احلكم واحلكمة ؛ فكم أنواع أحكام اهللا ؟  الشيخ :

  حكم كوين وحكم شرعي ؛  الطالب :

  هات مثاال على احلكم الكوين ؟  الشيخ :

  احلكم الكوين السماء واألرض ؛  الطالب :

  ال ، آية فيها لفظ " حكم " يراد ا احلكم الكوين ؟  الشيخ :

   (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين ))وجل:  قول اهللا عز الطالب :

  نعم هذا حكم كوين . ونريد مثاال على احلكم الشرعي ؟  الشيخ :

   (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم ))وجل:  قول اهللا عز الطالب :

  الاليت يأتني من الكفار ، يف سورة املمتحنة . املؤمنات اءحني ذكر أحكاما يف النس الشيخ :

  من احلكمة أو من األحكام وهو إتقان الشيء ؛ وعن احلكمة نوعان ؟  وذكرنا أيضا أنه مأخوذ الشيخ :

  غائية وصورية ؛  الطالب :

  ما معىن األول ؟ الشيخ :

  لكون الشيء على ما هو عليه ؛ و  الطالب :

  منه ، كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى .كون الغاية  الشيخ :

: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده فإجيابه التوبة على نفسه  (( إنما التوبة على اهللا ))من فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: أن هللا أن يوجب على نفسه ما شاء ، وليس للعباد أن يوجبوا عليه  . (( إنما التوبة على اهللا ))

لكن له أن يوجب على نفسه ما شاء  (( ال يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون ))ه تعاىل: شيئا ؛ لقول

( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وله أن حيرم على نفسه ما شاء ، قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 
إلزام وفرض ؛ ويف هذه هذا (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) هذا حرم على نفسه الظلم ، وقال تعاىل:  )

ومن فوائدها: أن كل عامل سوء فإمنا يعمله جبهالة وسفه ، والسفه ضد الرشد  . (( إنما التوبة على اهللا ))اآلية 

ومن فوائدها: أن الرشد خيتلف باختالف مواضعه ؛ فالرشد يف املال  ؛ فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد .

ية معرفة ما جيب هلا للوالية ، إن كانت والية سلطان وعمارة فلها رشد إحسان التصرف فيه ، والرشد يف الوال

معني ، إن كانت والية نكاح فالرشد يف الويل أن يعرف الكفو كفو املرأة ومصاحل النكاح ، إن كان الرشد يف 



معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد خيصه ؛ وجيمع هذا كله إحسان التصرف ، إحسان التصرف فيما يتصرف 

(( ثم يتوبون من  ومن فوائدها: احلث على املبادرة بالتوبة ؛ لقوله: فيه هذا هو الرشد ، وضده إساءة التصرف .
بل وجوب املبادرة بالتوبة ؛ ووجهه أن املراد بالقرب هنا املوت واملوت ليس معلوما وقته ؛ وإذا كان  قريب )) 

دري ما يعرض له ، وهو كذلك الواجب املبادرة بالتوبة ؛ كذلك كانت املبادرة بالتوبة واجبة ؛ ألن اإلنسان ال ي

وألن اإلنسان إذا أصر على املعصية فإنه يقسو قلبه وتكون هذه الصغرية ولو من صغائر الذنوب تكون كبرية ؛ 

ة وهلذا ذكر بعض العلماء أن التهاون باملعصية واالستمرار املعصية الصغرية جيعلها كبرية ، فإذا فعل اإلنسان صغري 

اهللا اونا باهللا وبأوامر اهللا صارت كبرية ملا قام بقلبه من التهاون ا ؛ بل وقال: وإذا فعل الكبرية مع شدة تعظيمه 

عزوجل وخوفه منه وخجله منه لكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك جيعلها صغرية ؛ والرجل الذي كان ... 

؛ فاإلنسان العاصي  ( إنه يحب اهللا ورسوله )يه الصالة والسالم: يف اخلمر ملا لعنه أحد الصحابة قال له النيب عل

قد يقوم بقلبه من هيبة اهللا وإجالله وتعظيمه ما جيعله عند فعل املعصية خجال من اهللا مستحي منه فتنقلب 

الكبرية صغرية مبا قارا من خوف اهللا وتعظيمه وإجالله ؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات ، والعكس بالعكس قد 

صية صغرية لكنه متهاون غري مبال بعظمة اهللا فهذا تكون هذه الصغرية  يتهاون اإلنسان بأمر اهللا ويعصي اهللا مبع

ومن فوائدها: قبول اهللا للتوبة إذا تاب اإلنسان من قريب ؛  وجل . كبرية ملا قام يف قلبه التهاون يف حق اهللا عز

وكان اهللا عليما (( واحلكم أيضا ، املفهومة من قوله:  ومن فوائدها: . (( فأولئك يتوب اهللا عليهم ))لقوله: 
(( إن اهللا ال يخفى وقد بينا يف التفسري أن علم اهللا تعاىل واسع شامل لكل صغري وكبري وقريب وبعيد  حكيما ))

مث   ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا ، ومها: العليم واحلكيم . . عليه شيء في األرض وال في السماء ))

ومل يقل: على  (( ليست التوبة ))هنا قال:  وبة للذين يعملون السيئات ))(( وليست التقال اهللا تبارك وتعاىل: 

السيئات  (( ليست التوبة للذين يعملون السيئات ))اهللا ؛ ألن هذه التوبة منتفية شرعا فهي ليست حقيقة 

إني  (( حتى إذا حضر أحدهم الموت قالحيتمل أن يراد ا اجلنس وهو األظهر ؛ أو اجلمع ألنه ظاهر اللفظ 
هؤالء ال توبة هلم ألن توبتهم توبة ضرورة كاملكره على العمل واملكره على العمل ال حكم لعمله   تبت اآلن ))

كما هو معروف بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن باإلميان مل حيكم بكفره كذلك هذا الذي تاب بعد أن 

(( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن ؛ أئس من الدنيا وأيقن أنه راحل فإن هذه التوبة ال تنفعه 
اآلن عندما شاهد املوت يتوب ، أي توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا ؛ وهذا نظري قوله صلى اهللا  ))

( خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر عليه وآله وسلم من بعض الوجوه: 
( حتى إذا يعين تأخر  ( وال تمهل )الصحيح يستبعد املوت ؛ وختشى الفقر ألنه شحيح تأمل البقاء لصحته ،  )



من فالن الذي كان له ؟ الوارث ؛ وهذا يقع   بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن )

طبع الكتب ،  كثريا ، إذا أئس اإلنسان من حياته ذهب يوصي أو يكتب ألعمال الرب ، والصدقة على الفقراء ،

(( بناء املساجد ؛ طيب قبل عشرة أيام ما توصي ؟ ألنه اآلن أئس من حياته وعلم أنه مفارق ال حمالة ؛ قال: 
معطوفة على  (( الذين ))" الواو " حرف عطف و" ال " زائدة للتوكيد ؛ و وال الذين يموتون وهم كفار ))

يعين وليست التوبة أيضا للذين ميوتون وهم كفار ، الذين ميوتون وهم كفار ال توبة  (( للذين يعملون ))قوله: 

؟  (( وال الذين يموتون وهم كفار ))هلم ؛ وظاهر اآلية مشكل ؛ ألن من مات انقطع عمله فكيف يقول: 

ربنا ونكون من  (( يا ليتنا نرد وال نكذب بآياتنقول: املراد بذلك ندمهم يوم القيمة ، حيث يندمون ويقولون: 
(( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم قال اهللا تعاىل:   المؤمنين ))
فتوبة الكافر بعد املوت يراد ا ندمه الذي يظهره يوم القيمة فإن ذلك ال ينفعه ألن وقت العمل  لكاذبون ))

املشار إليه الكفار  (( أولئك ))(( أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ))  انتهى ما بقي إال وقت اجلزاء فال تنفعهم ؛

الذين ماتوا على الكفر ، أعد اهللا هلم عذابا أليما ؛ أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إىل اهللا إن شاء 

يف  دخلون النار أبدا .عذبه وإن شاء غفر له ؛ فإعداد النار إمنا هو للكافرين ؛ أما العصاة فقد يعفى عنهم وال ي

(( حتى إذا حضر هذه اآلية عدة فوائد ؛ منها: أن التوبة تنقطع باحتضار املرء أي حبضور املوت ؛ لقوله: 
ومن فوائدها: أن احملتضر ال حكم لقوله ؛ هكذا ؟ أو نقول ال حكم  . أحدهم الموت قال إني تبت اآلن ))

وقت استتاب أما لو قال قوال آخر فإنه يعترب ؟ اجلواب: األول ،  لقوله الذي يستعتب به ألنه يف هذه احلال ليس

  احملتضر ال عربة بقوله ؛ ألنه غري كامل الشعور ، غري كامل الشعور فال يعترب بقوله .

ومن فوائدها: أنه يشرتط لصحة التوبة أن تكون يف الزمن الذي تقبل فيه التوبة ؛ وذلك قبل حضور املوت ؛ 

اإلخالص هللا عزوجل  :الشرط األول  :ن نأيت على شروط التوبة وقد تتبعناها فوجدناها مخسةوحينئذ حيسن بنا أ

ال يكون احلامل له على التوبة إال حمبة اهللا والقرب إليه واخلوف من عذابه ال لينال شيئا من الدنيا أو يدفع ، بأن 

لثاين: الندم ، الندم على ما فعل من الذنب ا وجل . عنه مذمة يف الدنيا ؛ إمنا حيمل على التوبة اإلخالص هللا عز

؛ فإن تاب بال ندم فتوبته إما فاسدة لعدم متام شروطها أو ناقصة جدا ؛ وقد أورد بعض العلماء على هذا الشرط 

إشكاال وهو أن الندم انفعال واإلنسان يفعل وال ينفعل ، كيف يندم ؟ واجلواب عن ذلك هل جدا: الندم أن 

اء فيحزن ومتىن أن مل يكن فعل ذلك ، هذا هو الندم املراد به ، وهذا شيء ممكن ، هذا شيء يشعر بنفسه أنه أس

( ليس الشديد ممكن ؛ وهلذا أرشد النيب عليه الصالة والسالم إىل أن االنفعال قد ميلكه اإلنسان ، فقال: 
جد الغضب ... مع أن الغضب انفعال ، إذا و  بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )



اإلنسان ما يستطيع ؛ لكن مع ذلك ميكن أن ميلك نفسه ؛ فكذلك أيضا بعث االنفعال ميكن ؛ فتهدئة 

الشرط الثالث: اإلقالع ،  اإلقالع عن الذنب ؛ فإن مل يقلع فتوبته كاذبة ،  االنفعال ممكن وبعثه أيضا ميكن .

يف يقول إنه تائب من شرب اخلمر وهو مدمن عليه ؟ كيف وهو إىل االستهزاء باهللا أقرب منه إىل تعظيم اهللا ؛ ك

يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه ؟ هذا استهزاء باهللا عزوجل ؛ لو أنك أتيت ملكا من امللوك وقلت أنا 

تائب ، أنا تائب ما أسب وال أقول شيء ؛ لكن من حني ما جيد الغفلة من امللك ولو بتكليم من إىل جنبه يقول 

إلشارة : هذا ملك ال خري فيه ؛ هل يكون هذا توبة ؟ أبدا ما هو بتوبة ؛ فكيف مبلك امللوك عزوجل ؟   ولو با

: وإذا كان فإذا قال قائل: نرى بعض الناس يقول كيف تتوب إىل اهللا من ذنب أنت مصر عليه ؟ هذا ال ميكن .

عما قلنا وهو اإلقالع ، إقالع عن الذب ، ؟ قلنا هذا الشرط ال خيرج  الذنب حقا آلدمي فالبد من إيصاله إليه

إذا كان ذنبك حقا آلدمي و على إضاعة هذا احلق فأنت مل تقلع عن الذنب ؛ فإن كان حق اآلدمي إن كان 

قد مات الذين ظلمته ماال فأعطه إياه ، إن كان دما فأعطه إياه ، إن كان عرضا فاستحلله منه ؛ إذا كان ماال و 

عن ورثته ، فإن مل جتد وتعذر عليك فتصدق به ؛ وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن أصنع ؟ احبث  فيه فماذا

امليت ؟ تتصدق به عن امليت ؛ امليت مات ؟ إذا مات امليت ينتقل احلق إىل من يف ماله ؟ إىل الورثة ؛ فأن 

ألنك مل تتب توبة  تتصدق به عن الورثة مع االستغفار من ظلم امليت ؛ ولذلك لو أنك أديت املال إىل الورثة

تامة حىت تستغفر اهللا للميت ؛ ألنك حقيقة ح ... بينه وبني ماله ؛ طيب إذا كان احلق دما مثل أن يكون 

الرجل قد دهس شخصا وهرب خوفا من السلطة مث ندم وتاب فماذا يصنع ؟ يذهب إىل أوليائه ويقول هذا الذي 

ل قتلت صاحبكم عمدا ؛ إذا كان غيبة يعين عرضا يعين حصل ؛ وكذلك لو قتله عمدا وندم يذهب أوليائه ويقو 

قد ظلم شخصا يف عرضه فماذا يصنع ؟ قال بعض العلماء البد أن يستحله ، البد أن يستحله يذهب إليه 

ويقول إين اغتبتك فحللين ؛ وهذه املسألة اعرتض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول إين اغتبتك 

عزة باإلمث ويقول ال ؛ ولكن جيب التفصيل وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب فحللين رمبا تأخذه ال

(  عليك أن تستحله ؛ أما إذا مل يعلم وال ختشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء يف احلديث: 
الشرط الرابع: أن  فيها .فتستغفر له وتذكره خبري يف االس اليت كنت اغتبته  كفارة من اغتبته أن تستغفر له )

يعزم على أال يعود يف املستقبل إىل ما تاب منه ؛ فإن كان تاب ندم وأقلع لكن يف قلبه أنه لو متكن من فعل 

الشيء مرة ثانية فعل ؛ فهذا مل تصح توبته  ؛ ألنه مل يعزم على أال يعود بل البد أن يعزم على أال يعود ؛ فإن  

هذا الذنب لعاد إليه فإنه مل يتب ؛ وجيب أن نعرف الفرق بني قولنا " العزم  له كان حيدث نفسه بأين لو حصل

على أال يعود " أو شرط أال يعود ، هذا ليس بشرط أال يعود ؛ الشرط أن يعزم أال يعود ؛ والفرق بينهما ظاهر ؛ 



فإن توبة األوىل ألنك إذا قلت يشرتط العزم على أال يعود وعزم أال يعود مث سولت له نفسه بعد ذلك فعاد 

صحيحة ؛ لكن لو قلت يشرتط أال يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غري صحيحة ؛ ولكن العلماء يقولون 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت تقبل من التائب ؛ فإن كانت يف وقت ال  يشرتط أن يعزم أال يعود .

فإن التوبة ال تقبل ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله  تقبل منه كما لو حضر األجل أو طلعت الشمس من مغرا

فإذا تاب  ( ال تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة وال تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها )وسلم: 

اإلنسان عند طلوع الشمس من مغرا أو عند حضور األجل مل تقبل منه ؛ وهذا فرعون ملا أدركه الغرق أسلم بل 

يعين اهللا عزوجل ؛ لكنه مل يصرح باسم اهللا  (( آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل ))آمن ، قال: 

مبالغة يف التذلل وإتباعه لبين إسرائيل بعد ما كان مستعليا عليهم ومتكربا  (( أمنت به بنو إسرائيل ))وإمنا قال: 

املسلمني هللا ؛ فقيل له:  يل وأنا من المسلمين ))(( إال الذي آمنت به بنو إسرائعليهم ، اآلن صار تابعا هلم 

نسأل اهللا أن مين علينا وعليكم بالتوبة قبل  (( وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ))تتوب ؟  (( آآلن ))

حضور األجل ـ ؛ واختلف العلماء رمحهم اهللا هل يشرتط لقبول التوبة أن ينزع عن مجيع املعاصي أو ال يشرتط ؛ 

يشرتط أي ينزع عن مجيع املعاصي وأن تاب من الزنا وهو يرايب فإن توبته من الزنا ال تقبل ؛ ألن  فمنهم من قال

التوبة احلقيقة هي اليت متأل قلب العبد خشية هللا وعظيما هللا ؛ والذي يتوب من ذنب وهو مصر على اآلخر ال 

ن جنس الذنب الذي تاب منه يتحقق يف حقه ذلك ؛ ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه م

فإنه ال تقبل توبته ، وإن كان من غري جنسه فإا تقبل ، مثال ذلك: لو تاب من النظر إىل النساء النظر احملرم 

ألنه ميارس جنسه ، فالنفس إذا  ولكنه يلمس النساء ملسا حمرما ، فهنا اجلنس واحد فال تقبل توبته من النظر 

ويزين ويشرب اخلمر فتوبته من الربا  ذا كان من غري جنسه فال بأس ؛عنها ؛ أما إ ومل تقلعمتعلقة ذا اجلنس 

صحيحة مقبولة ؛ ولو تاب من شرب اخلمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة ؛ والصحيح أن التوبة من 

؛ وإمنا هو تائب الذنب تقبل مع اإلصرار على غريه لكنه ال يستحق ـ أعين التائب ـ وصف التوابني وصف املطلق 

توبة مقيدة ؛ بأيش ؟ ذا الذنب املعني ؛ فالوصف املطلق للتائبني ال يستحقه ؛ لكن وصفه بالتوبة من هذا 

وهو سبحانه وتعاىل الذنب وهو وصف مقيد يثبت له ؛ ألن هذا هو العدل ، واهللا عزوجل أمر بالعدل والقسط 

ن القيم رمحه اهللا يف " مدارج السالكني " ملا تلكم على هذه أهل العدل والقسط ؛ وهذا القول هو الصحيح ، واب

املسألة قال " وبعد فإن هذه املسألة هلا غور بعيد " يعين أا ليست بأمر هني الذي تلقى أحكامه على اللسان ؛ 

ا غور ألن هلا تعلقا بالقلوب والقلوب حساسة كالكرة على سطح املاء تز ال ميسكها شيء ؛ فاملسألة دقيقة هل



عظيم ؛ وأصل التوبة تعظيم اهللا عزوجل وإجالله واخلشية منه واخلوف منه ، فإذا حتقق لإلنسان هذا هانت عليه 

  ـ نسأل اهللا أن يتوب علينا وعليكم ـ .. التوبة ؛ وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة 

إذا كانت التوبة ال تنفع عند حضور األجل فما الفائدة من قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمه  السائل :

  ؟ ( قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج بها عند اهللا )أبو طالب : 

واجلواب على ذلك: أن هذه قضية عني ، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصالة  الشيخ :

إسالمه دون غريه من التائبني يف هذه احلال ، هذه واحدة ؛ الوجه غريه من الكافرين فقد ينتفع ب والسالم دون

حجته وقد ال  الثاين: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل جيزم بأا تنفعه ؛ ماذا قال ؟ أحاج ، واحملاج قد تقبل

من املتشابه الذي حيمل على احملكم وأن التوبة يف  تقبل ؛ فإذا كان هذا احلديث ال يدل على أا تقبل جزما فإنه

  هذه احلال ال تقبل .

  سؤال غري واضح ؟        السائل :

حنن جنيب على هذا جبوابني ، اجلواب األول سبق وأن العامل للسوء جبهل الذي هو ضد العلم ال يؤاخذ  الشيخ :

لق على اجلهل الذي هو ضد العلم بل هي معىن عن به أصال فال تلزمه التوبة منه ؛ والثاين: أن اجلهالة ال تط

  السفاهة . 

  أليس توبة قول الكافر " ال إله إال اهللا " الذي قتله أسامة رضي اهللا عنه ؟ السائل :

  هذه قضية عني وال ندري إن اليهودي هذا قد حضره األجل ... إنه قريب منه  الشيخ :

  

ويرابون قد يرتكون هذا الشيء ال توبة إىل اهللا ولكن ندما منه  بعض الفساق اآلن الذي يشربون اخلمر السائل :

  فهل يوصفون بالفسق ؟

نقول: أما باطنا فهم فساق ؛ وأما ظاهرا فال ؛ ألننا ال حنكم إال بالظاهر حىت وإن وجدت قرينة ...  الشيخ :

ال املشرك " ال إله إال اهللا " والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنه حني حلقه املشرك فلما أدركه ق

( قتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ قال نعم ؛ فقتله متأوال ؛ فلما بلغ النيب صلى اله عليه وآله وسلم قال له: 
ما زال يكرر قتلته بعد أن قال  قال قتلته ؟ قال نعم ؛ قال: ما تفعل بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيمة ) ؟

اهللا حىت قال متنيت أين مل أكن أسلمت بعد ؛ حنن اآلن نوافق أسامة على أيش ؟ على أن الرجل قاهلا ال إله إال 

   ن القتل ؛ لكن مع ذلك مل جيعل .تعوذا ، قاهلا تعوذا م

  أليس توبة قوله ال إله إال اهللا ؟  السائل :



  التوبة إذا كان صادقا . الشيخ :

 تـَْعُضُلوُهن  َوالَ  َكْرهاً  النَساء َترِثُواْ  َأن َلُكمْ  َيِحل  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها (َ(ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 
َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأتِينَ  َأن ِإال  آتـَْيُتُموُهن  َما بِبَـْعضِ  لَِتْذَهُبواْ  بَـيـم  فَِإن بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن  َأن فـََعَسى َكرِْهُتُموُهن 
 َفالَ  ِقنطَاراً  ِإْحَداُهن  َوآتـَْيُتمْ  َزْوجٍ  مَكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  َأَردتمُ  َكِثيرًا َوِإنْ  َخْيراً  ِفيهِ  الّلهُ  َوَيْجَعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُهواْ 
 ِمنُكم َوَأَخْذنَ  بـَْعضٍ  ِإَلى بـَْعُضُكمْ  َأْفَضى دْ َوقَ  تَْأُخُذونَهُ  مِبيناًَ وَكْيفَ  َوِإْثماً  بـُْهَتاناً  َأتَْأُخُذونَهُ  َشْيئاً  ِمْنهُ  تَْأُخُذواْ 
؛ بقيت  (( يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  . َغِليظًا )) ميثَاقاً 

(( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إن الفوائد ؟ . قال اهللا تعاىل: 
(( وال الذين لو تاب يوم القيمة مل ينفعه توبته ؛ لقوله: .من فوائد هذه اآلية الكرمية:  . تبت اآلن ... ))

يعلم ؛ فإذا كان   ومن فوائدها: وجوب املبادرة بالتوبة ألن اهللا علق قبوهلا على أمد ال . يموتون وهم كفار ))

ومن فوائدها: أ، اهللا سبحانه وتعاىل أعد للكافرين الذين ميوتون على الكفر عذابا أليما  كذلك وجب املبادرة ا.

(( عذابا ومن فوائدها: بطالن قول من يقول إن أهل النار يتكيفون ا  فال يضرهم حرها ؛ ألن اهللا قال:  .
(( يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا وجل:  مث قال اهللا عز ..ولو كان األمر كما ذكروا . أليما ))

سبق لنا أن اخلطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل على أمهيته والعناية به ؛ وسبق لنا أ،ه إذا  النساء كرها ... ))

 ن   كان دليال على أن امتثاله من مقتضيات اإلميا  (( يا أيها الذين آمنوا ))صدر ذا الوصف 



 لتــذهبوا تعضــلوهن وال كرهــا النســاء ترثــوا أن لكــم يحــل ال آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 
 شـيئا تكرهـوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف وعاشروهن مبينة بفاحشة يأتين أن إال آتيتموهن ما ببعض

  كثيرا )) . خيرا فيه اهللا ويجعل
سـبق لنـا أن اخلطـاب إذا  الـذين آمنـوا ال يحـل لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـا ... )) (( يـا أيهـامث قال اهللا عزوجل: 

  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))صـدر ـذا الوصـف والعنايـة بـه ؛ وسـبق لنـا أنـه إذا  ابتدئ بالنداء فإنه دليل علـى أمهيتـه

أيضـا أن فيـه دلـيال علـى بـت لنـا ؛ وث نقـص يف اإلميـان كان دليال على أن امتثاله مـن مقتضـيات اإلميـان وأن خمالفتـه

املغــري بالشــيء يعــين احلــاث بالشــيء ؛ لقولــه: (( ... )) كأنــه يغــريهم علــى قبــول مــا ســيوجه إلــيهم ؛ ألن  اختــاذا .

كما تقـول: يـا أيهـا الكـرمي ال تبخـل علـى الضـيف ، يـا يهيج اإلنسان كان هذا إغراء به   على وجه الوصف إذا ذكر

(( يـا أيهـا الـذين ء ، فإن هذا يوجب اإلنسان أن يأخذه احلماس حىت ينتصر ؛ يقول: أيها الرجل ال تغلب كالنسا
ونفـي احلـل يقتضـي التحـرمي ؛ واحمللـل واحملـرم هـو اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا  آمنوا ال يحل لكم أن ترثـوا النسـاء كرهـا ))

ها بآيـات التصـريح بـالتحرمي يف وسـيأيت بعـد (( ال يحـل ))... بالتحرمي وأحيانا بنفي احلـل ؛ ففـي هـذه اآليـة قـال: 

يعـين كرهـا علـيهن  (( ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )) (( كرهـا ))؛ يقول:  (( حرمت عليكم ... ))قوله: 

املرياث هل معناه أم يرثون كمـا يرثـون املـال مبعـىن  م جتربون على هذا املرياث ؛ حبيث ال يرضني على ذلك وأنت

أم خيلفون أزواجهن فيهن دون متلك ؟ الثـاين ؛ ألـم ليسـوا يرثـون النسـاء كمـا يرثـون املـال ؛  أم يسرتقون ؟ أو

مــن خلــف غــريه يف شــيء فهــو وارث لــه ، قــال اهللا اجهــن فــيهن فســماه اهللا مرياثــا .بــل يرثــون النســاء أي خيلفــون أزو 

أنـه يفـين مـن عليهـا  بل ومالـك ملـن .هلا من قمع أنه عزوجل مالك  (( إنا نحن نرث األرض ومن عليها ))تعاىل: 

أي  (( هــب لــي مـن لــدنك وليــا يرثنـي ويــرث آل يعقــوب ))ويبقـى هـو ســبحانه وتعـاىل ؛ وقــال تعـاىل عــن زكريـا: 

(( ال يحـل لكـم أن خيلفين يف قومي يف العلم والنبوة ، وليس يرثه مرياث ميعاد وذلـك ألن األنبيـاء ال يورثـون ؛ إذا 
... وإذا كان لبيـان الواقـع فـال  هذا القيد (( كرها ))ي ختلفوا أزواجهن فيهن كرها ؛ وقوله: أ ترثوا النساء كرها ))

يــدل علــى أــن لــو رضــني أن خيلفهــم ، أن خيلــف الرجــال أزواجهــن فــإن ذلــك جــائز ؛ ألن هــذا ال جيــوز إال بعقــد 

... وإذا كـانوا مـن بـين أن تتـزوج  نكاح شرعي ؛ وذلك أم كانوا إذا مات الرجـل جـاء ورثتـه مـن بعـده ومنعـوا املـرأة

(( ال يحـل لكـم أن ترثـوا النسـاء  ؛ فلهـذا ـى اهللا عنـه ، قـال: وعـدوانا  رها أحدهم فتزوجها قهـرا عليهـاعمه اختا
  وعلى هذا فيكون القيد بيانا للواقع ، وما كان باينا للواقع فإنه ال مفهوم له ؛ وعلى هذا فال حيل أن ...  كرها ))

 (( ال تعضــلوهن ))هــذه مســألة أخــرى تشــابه مــا ســبق  تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن ))(( وال قــال: 

وهــذا يقـــع كثــريا مــن بعـــض األزواج  (( لتـــذهبوا بــبعض مـــا آتيتمــوهن ))  متنعــوهن حقــوقهن فتلجــئهن إىل .أي ال



اذا ؟ أخـذا ملـا أعطاهـا إىل أن تفتـدي نفسـها منـه ؛ ملـ الظلمة ، يعضل زوجته فيمنعها فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت

لو قال قائـل: لـو عضـلها  (( ال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ))من قبل إما الكل وإما البعض ؛ وقوله: 

  (( مبينـة ))ويف قـراءة:  (( أن يـأتين بفاحشـة مبينـة ))ألنه من باب عطاها فهل يدخل يف النهي ؟ ليأخذ كل ما أ

الزنــا ؛ فلكـم ؛ ومــا هـي الفاحشــة املبينـة ؟ الفاحشـة املبينــة فيهـا أقـوال ؛ قيــل: إـا يعـين إال أن يـأتني بفاحشــة مبينـة 

زانيـــة ، وال تطيـــب نفســـه ن يطلقهـــا هكـــذا  ل أن تفتـــدي منـــه ؛ ألن اإلنســـان .فـــإذا زنـــت فلـــه أن يعضـــلها مـــن أجـــ

ه ؛ وقيــل: املــراد تفتــدي أو تفتــدي نفســها منــل ومينــع حقهــا مــن أجــل أن ختــامالــه ؛ فلــه يف هــذه احلــال أن  فيــذهب

فـإن ذلـك مسـتفحش عرفـا ؛ فـإذا حصـل  ليقة اللسـان عليـه وعلـى أهلـه بالفاحشة املبينة بذاءة اللسان أن تكـون سـ

حقــــه علــــى وجــــه الرضــــى ل: املــــراد ســــوء العشــــرة ، حبيــــث مــــن املــــرأة هــــذا فلــــه أن يعضــــلها حــــىت تفتــــدي منــــه ؛ وقيــــ

هـذه احلاجـة الـيت  ر وال جتيـب ، إذا أمرهـا حباجـة وجهها ويصف وحيمرنشراح ، إذا دعاها إىل فراشه .واالنبساط واال

فهذا من الفاحشة املبينة ؛ وهذا األخري يشمل القولني قبله ؛ ألنه من سـوء العشـرة أن ختـدع املـرأة  جيب عليها أن .

والشك أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطول اللسان ؛ فعله يكـون املعتمـد أن املـراد   زوجها فتزين ـ والعياذ باهللا ـ

بالفاحشــة املبينــة ســوء العشــرة بــأي شــيء يكــون ســواء ممــن يســتفحش شــرعا كالزنــا أو عرفــا مــع أن الزنــا يســتفحش 

أي مبـا  معروف ))(( بـالأي النسـاء  (( عاشـروهن ))هـذه مجلـة ثالثـة  (( وعاشروهن بـالمعروف ))عرفا وشرعا ؛ 

يتعارفه الناس وال ينكره الشرع ؛ واملعاشـرة مفاعلـة تكـون مـن اجلـانبني ؛ ألن الغالـب أن الفعـل الـذي يكـون مصـدره 

مفاعلــة أنــه واقــع مــن اجلــانبني ، هــذا الغالــب مثــل جاهــد جماهــدة ، قاتــل مقاتلــة ، ياســر مياســرة ، عاصــر معاصــرة ، 

(( عاشــــروهن ني كســــافرة فــــإن هـــذا الســــفر ال يكــــون إال مــــن واحــــد ؛ عاشـــر معاشــــرة ؛ وقــــد ال يكــــون مـــن اجلــــانب
أي ليعاشــر كــل مــنكم اآلخــر بــاملعروف أي مبــا يتعارفــه النــاس وال ينكــره الشــرع ؛ انتبــه ! مبــا يتعارفــه  بــالمعروف ))

بــل هــو  ؛ فــإن كــان ممــا يتعارفــه النــاس ولكــن الشــرع ينكــره فإنــه ال جيــوز لــيس هــو بــاملعروفالنــاس وال ينكــره الشــرع 

بالقول والفعل والبذل ؟ بالقول يعين يلني القول هلا وتلني القول له ، وبالفعل اخلدمة ومـا أشـبهها ل املراد ه منكر .

، وبالبذل بذل النفقـات مـن كسـوة وطعـام وشـراب ومسـكن وقضـاء ديـن ؟ مـا تقولـون ؟ ال ، ال يلزمـه قضـاء دينهـا 

نفقــة واجبــة عليــه فــإن اســتدانت لنفقــة واجبــة عليــه وجــب عليــه قضــاء وال يلزمهــا قضــاء دينــه اللهــم إال أن تســتدين ل

فعســى أن تكرهــوا شــيئا ويجعــل اهللا فيــه (( وعاشــروهن بــالمعروف فــإن كرهتمــوهن هــذا الــدين ألنــه الزم لــه ؛ 
ال  يعين قـد يكـره اإلنسـان الزوجـة فـال يعاشـرها بـاملعروف ؛ ألنـه مـن طبيعـة اإلنسـان أنـه إذا كـره شـيئا خيرا كثيرا ))

ـــه ؛ فيقـــول اهللا عزوجـــل:  ـــه وال يفـــرح ب (( فعســـى أن بســـوء أخالقهـــن أو غـــري ذلـــك  (( إن كرهتمـــوهن ))ينقـــاد ل
ــه خيــرا كثيــرا )) وهــذا إشــارة إىل أننــا نصــرب ، إىل أن نصــرب علــيهن يعــين فاصــربوا إن   تكرهــوا شــيئا ويجعــل اهللا في



ال تتوقعونـه ، ومــن اخلـري أن يقــدر  يـرا كثيــرا ))(( فعســى أن تكرهـوا شــيئا ويجعـل اهللا فيــه خكرهتمـوهن فاصـربوا 

اهللا بينهمــا ولـــدا صـــاحلا فـــإن هـــذا مـــن أعظـــم اخلـــريات ، ومــن اخلـــري أيضـــا أن يقلـــب اهللا أحواهلـــا وصـــفاا الـــيت كـــان 

يف هــذه اآليــة  يكرههــا مــن أجلهــا إىل أحــوال وصــفات يرضــاها ؛ وحينئــذ يطمــئن إليهــا ويعــيش معهــا عيشــة محيــدة.

ومـن  (( ال يحـل لكـم )) .منها: حترمي إرث النساء على وجه يكرهن كما جيري يف اجلاهلية ؛ لقوله: من الفوائد ؛ 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو ورث املــرأة  فوائــدها: أن نفــي احلــل يــراد بــه التحــرمي ؛ وذلــك ألن نفــي الشــيء إثبــات لضــده .

زوجـة ابـن عمـه فـإن  ت ابن عمه الذي .لو تزوج بعد مو على وجه ترضى به فال بأس ؛ لكنه مقيد برضا الشرع ؛ ف

ذلك ال بأس به ؛ ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقـد شـرعي ال بـأس ؛ ولـو تـزوج زوجـة جـده ؟ ال بـأس 

ومـــن  مـــا هـــو مـــر علينـــا يف املـــرياث ؟ علـــى غـــري قـــو الـــراجح ، متـــام .؟ اجلـــد .  ا؛ حمرمـــة ؟ طيـــب إذا اجلـــد لـــيس أخـــ

 . (( وال تعضـلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا آتيتمـوهن ))فوائدها: حترمي عضل املـرأة بغـري حـق لتفتـدي نفسـه ؛ لقولـه: 

 (( بـبعض ))ومن فوائدها وهي حمل املناقشة: اإلشارة إىل أنه ال ينبغي أن يكـون اخللـع بـأكثر ممـا أعطاهـا ؛ لقولـه: 

العضـــل ليــذهب بــبعض مــا أعطاهــا لبيــان أن العضــل ألخـــذ  ولكــن قــد ينــاقش يف هــذه الفائــدة فيقــال: إن اهللا عــن

شــيء منهـــا ولـــو قـــل حـــرام ، ولـــيس فيـــه التعـــرض ملـــا إذا أخــذ أكثـــر أو أقـــل ؛ وقـــد ســـبق لنـــا يف تفســـري ســـورة البقـــرة 

خــالف العلمــاء يف هــذا هــل جيــوز لإلنســان يف اخللــع أن يأخــذ أكثــر ممــا أعطاهــا أو ال جيــوز وبينــا أن املســألة فيهــا 

(( ال ؛ لقولـــه يف األول: دها: جــواز ؛ بــل تنويــع اخلطــاب ومــن فوائــ وال: اجلــواز ، والتحــرمي ، والكراهــة . ثالثــة أقــ
هـذا إذا جعلنــا " ال " ناهيـة ؛ فــإن جعلناهــا  (( أن تعضــلوهن ))ويف الثـاين: يحـل لكــم أن ترثـوا النســاء كرهــا )) 

، صـار الكـالم علـى نسـق واحـد ؛ صـح ؟ اآليـة حمتملـة نافية للتوكيد وجعلنا تقدير اآلية: وال أن تعضـلوهن لتـذهبوا 

ـــة و ـــواو حـــرف عطـــف و" ال " زائـــدة للتوكيـــد و (( تعضـــلوهن ))؛ ألن تكـــون " ال " ناهي ـــة وأن تكـــون ال (( الناهي
يعــين وال أن تعضــلوهن ؛ فــإن كــان األول ففيــه اخــتالف  (( أن ترثــوا النســاء ))معطوفــة علــى قولــه:  تعضــلوهن ))

ان الثــاين فاألســلوب علــى نســق واحــد ؛ ولكــن الشــك أنــه مــن الفصــاحة والبيــان والبالغــة أن يف األســلوب وإن كــ

 آتيتمـوهن ))(( ؛ لقولـه: ومن فوائـدها: أن الصـداقة للمـرأة   يتنوع األسلوب واخلطاب إذا اقتضت البالغة ذلك .

داق حـق للمـرأة يف قولـه: أي أعطيتموهن ، وهو كذلك ؛ وقد مر علينا يف أول السورة ما هو واضـح جـدا بـأن الصـ

ــوا النســاء صــدقاتهن نحلــة )) وعلــى هــذا فــإذا كانــت مكلفــة رشــيدة فــاألمر إليهــا فيمــا لــو أســقطت عــن  (( وآت

زوجهـا بعـض املهـر أو كــل املهـر وال اعـرتاض ألحـد عليــه ؛ وأيضـا ال حيـل ألحـد أن يأخــذ مـن املهـر شـيئا ال اختيــارا 

زوجــة مهرهــا فلهــا حينئــذ أن تتــربع مبــا شــاءت ملــن شــاءت إذا كانــت أهــال وال غصــبا إال بعــد أن يــتم العقــد ومتلــك ال

ومــن فوائــدها: أن ســوء العشــرة مبيحــة لعضــل املــرأة لتفتــدي نفســه ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن  للتــربع ؛ كــذا ؟ طيــب .



ــأتين بفاحشــة مبينــة ))قولــه:  ا: ومــن فوائــده يعــين فلكــم أن تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن . (( إال أن ي

ومـــن فوائـــدها: اعتبـــار العـــرف ، اعتبـــار  . (( وعاشـــروهن بـــالمعروف ))وجـــوب معاشـــرة املـــرأة بـــاملعروف ؛ لقولـــه: 

وقد أحال اهللا تعاىل إىل العرف يف مواضع متعـددة مثـل قولـه  (( بالمعروف ))العرف يف إحالة احلكم إليه ؛ لقوله: 

ولكـن هـذا املعـروف الـذي هـو العـرف ال يعتمـد وال  )(( وعلـى المولـود لـه رزقهـن وكسـوتهن بـالمعروف )تعاىل: 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أنـــه  يرجــع إليــه إذا كــان خمالفــا ملعــروف الشــرع ألن الشــرع حمكــم وحــاكم علــى العــادة .

(( فـإن كرهتمـوهن فعسـى ينبغي للزوج أن يصرب إذا رأى من زوجته ما يكره فإن العاقبة قد تكـون محيـدة ؛ لقولـه: 
ومــن فوائــدها: أنــه وإن كـان احلكــم ورد يف كراهــة الزوجــة فالعلــة  . ا شــيئا ويجعــل اهللا فيــه خيــرا كثيــرا ))أن تكرهـو 

 عامة ، كثريا ما يكره اإلنسان الشيء وجيعل اهللا سبحانه وتعاىل عاقبته محيدة نافعة له ؛ وهذا أمـر مشـاهد حمسـوس

" عسـى " هنـا هـل هــي فـإن قـال قائـل:  وقـد تكـون العاقبـة غـري احلميـدة لكـن الغالـب أن وعـد اهللا حــق يتحقـق . ؛

للتحقق أو للرجاء ؟ للرجاء ؛ قـال العلمـاء " عسـى " مـن اهللا واجبـة يعـين إذا قـال اهللا "عسـى " فـاألمر واجـب يقـع 

وذلـك ألن الرجــاء  هم وكـان اهللا عفـوا غفـورا ))(( فأولئـك عسـى اهللا أن يعفـو عـن؛ قـالوا ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: 

يف حــق عزوجــل غــري وارد إذ أنــه هــو املتصــرف املــدبر ، والرجــاء إمنــا يكــون ممــن ال ميلــك الشــيء فريجــوه مــن غــريه ؛ 

وعلى هذا فتكون اآلية وعدا من اهللا أن من صرب ابتغاء وجه اهللا على ما يكرهه واحتسـابا لثـواب اهللا بـأن جيعـل اهللا 

ومـــن  ريا كثــريا فإنــه يتحقــق لـــه هــذا الوعــد ؛ فــإن ختلــف هــذا الوعـــد فلوجــود مــانع وإال فــإن وعــد اهللا حــق .فيــه خــ

؛ وقـد (( ويجعـل اهللا فيـه خيـرا كثيـرا )) فوائدها: إثبات وصـف اهللا عزوجـل باجلعـل ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

أو الشــرعي ؟ الكــوين ، أكثــر مــا يف القــرآن بينــا فيمــا مضــى أن اجلعــل كــوين وشــرعي ، وأكثــر مــا يف القــرآن الكــوين 

مــع أن  (( جعــل اهللا الكعبــة البيــت الحــرام قيامــا للنــاس والشــهر الحــرام ))اجلعــل مــن الكــوين ؛ مــن الشــرعي ؟ 

(( مـا جعـل اهللا مـن بحيـرة وال سـائبة وال وصــيلة وال هـذا حيتمـل أن يكـون جعـال كونيـا ، ومـن ذلـك قولـه تعــاىل: 
اليت مـرت علينـا قريبـا  (( أو يجعل اهللا لهن سبيال ))، وكذلك قوله:  عا وإن جعلها قدراأي ما جعلها شر  حام ))

(( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شـيئا ومن فوائدها: جواز ثبوت الكراهة بني الرجل املسلم وأخيه ؛ لقوله:  .
ذا وارد أن اإلنسـان قـد يكـره أخـاه فأثبت اهللا الكراهة شرطا وحتقيقـا ؛ والشـك أن هـ ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

املســـلم ولكنـــه مـــأمور إذا وجـــد مـــن قلبـــه كراهـــة ألخيـــه املســـلم أن يفكـــر ألي ســـبب كرهتـــه ، إذا كـــان ألمـــر شـــرعي 

فلينصح أخاه عن هذا الشيء حىت يزول فتزول الكراهة وإذا كان لغري أمر شرعي بل جمرد كراهـة كمـا يقـع فعليـه أن 

ألن من أوثـق عـرى اإلميـان احملبـة يف اهللا ؛ فـإذا كـان كـذلك ووجـد أن هـذا الرجـل يكـره  يعاجل نفسه عن هذا الداء ؛ 

(( فــإن    ة عاديــة مـا هــو خللــل يف دنيـه أو خلقــه فعليــه أ، يعـاجل هــذا الــداء حـىت يزيــل عــن قلبـه كراهــة إخوانــه .هـاكر 



  ن جاء دور األسئلة .مث قال: ؛ طيب اآل كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

أنـه إذا علـم بفاحشـة زوجتـه فلـه  وذلـك (( ... إال أن يأتين بفاحشة مبينة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

أن يعضـلها حــىت يأخــذ مهــره فهــل يعــارض هــذا قصــة ذلــك الصــحايب الــذي العــن زوجتــه وطالبهــا بــاملهر لكــن النــيب 

  صلى اهللا عليه وآله وسلم جعل املال حقا هلا ؟

حيصــل  مــاد مالــه ؟ ه ؛ لكــن أراد أن يعيــالرجــل مــا أراد أن يقبضــها ؛ ألنــه جــرى اللعــان بينهمــا وانتهــى أمــر  الشــيخ :

أي  و إذا عضــلها مل تصــرب فتفتــدي ؛ ؛ لكــن هــ أــا صــربت علــى عضــله ولــن ــتم  ؛ لــو مالــه ألنــه لــيس جمــرد زنــا 

نعم ما يرجع من ماله ؛ يعطي هلا ؟ يعطي هلا لتفتدي وقد ال تفتدي ؛ ألنه إذا قلنا إن الزنا سـبب موجـب لرجوعـه 

أما إذا قلنا إا ال إا يعضلها من أجل أن تضيق به درعـا فتفتـدي ، فنقـول  مباله صار جمرد الزنا فأن يرجع باملال ؛

  رمبا تصرب عليه وال يهمه .

مـثال أنكــر هــذا األخ علــى بعــض الصــفات الـيت توجــب كراهــة اإلنسـان ألخيــه قــد ال تكـون ظــاهرة ؛ فــإذا  السـائل :

له أنت مرائـي وحنـو ذلـك فكيـف العمـل  أخيه هذه الصفات قد يرد عليه بشيء ينفي هذه الصفات عنه كأن يقول

  ؟

إذا كــان أمــرا شــرعيا كرهــه ألمــر شــرعي البــد أن ينبــه عليــه إال إذا كــان هــذا األمــر الشــرعي ممــا يســوق فيــه  الشــيخ :

االجتهــاد وخالفــه فيــه مــن اجــل اجتهــاده فهــذا ال وجــه للكراهــة وال تكــره هلــذا الشــيء ؛ ... أمــور ... مــا تعلــم ألن 

(( الـــذين وال جيـــوز أن تــتهم أحـــدا بأنـــه مراعـــي ؛ ألن اـــام املــؤمن يف املـــراءاة مـــن خلـــق املنــافقني  الريــا حملـــه القلـــب
يلمــزون المطــوعين مــن المــؤمنين فــي الصــدقات والــذين ال يجــدون إال جهــدهم فيســخرون مــنهم ســخر اهللا 

اء بقليـل قـال هـذا خبيـل ، املنافق يلمز إن تصدق الغين الكثري قال هـذا مرائـي ، وإن جـ منهم ولهم عذاب أليم ))

فيلمزون املطوعني ويلمزون الذين ال جيـدون إال جهـدهم ؛ ومسـألة النيـات يـا إخـواين مـا هـي هينـة يعـين ال جيـوز أن 

حتكم على شخص أنه نوى شيئا حمظورا ألنه خطر ، وأنا قلت أكثر مـن مـرة نتعـرض إىل قضـية ؟ قضـية أسـامة بـن 

ركه قال املشرك " ال إله إال اهللا " فظن أسـامة أنـه قاهلـا تعـوذوا كمـا نظـن حنـن زيد حني حلق املشرك بالسيف فلما أد

أيضا ، فضربه بالسيف فقلته ، مث أخرب النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـذلك ، قـال: قتلتـه بعـد أن قـال ال إلـه إال 

ال إلــه إال اهللا ؟ وهــو يقــول قاهلــا  اهللا ؟ قــال نعــم يــا رســول اهللا لكنــه قاهلــا تعــوذا ، مث جعــل يكــرر أقتلتــه بعــد أن قــال

تعــوذا قـــال: كيــف تصـــنع بــال إلـــه إال اهللا إذا جــاءت يـــوم القيمـــة ؟ مــع أن ظـــاهر احلــال أنـــه قاهلــا تعـــوذا ألن الرجـــل 

عليـه الصـالة والسـالم علــى ... لوقـف وقـال ال إلـه إال اهللا مـن أصــل ومـع ذلـك أنكـر النـيب  هالـك ، لـو كـان خملصـا

أسامة حىت قال أسامة: متنيـت أين مل أكـن أسـلمت بعـد يعـين متنيـت أين قتلتـه وأنـا كـافر ألجـل إذا تبـت مـن الكفـر 



  غفر يل ما قد سلف .

قلــتم يــا شــيخ إن طاعــة الزوجــة لزوجهــا واجــب ومل تقيــدوها بإحســان خبــالف الوالــدين فقــد قيــدمتوها أن  الســائل :

  تكون بإحسان ؟

ا نقـول جيـب عليهـا ؛ لكـن ال ال ، تفعلوه باملعروف ، باملعروف ما هـو يف كـل شـيء ؛ املسـألة التجمـل رمبـ الشيخ :

  مسألة 

  قلتم ينبغي أن تكون سوء العشرة بني الزوجني بينة فما معىن ذلك ؟ السائل :

ال بـالتكرار ؛ يعـين أليـش ؟ أي نعم يعين مبعىن أن تكون هذه سوء العشرة بينة واضـحة ، وهـذه ال تكـون إ الشيخ :

 ألن املـرأة قــد تكــون يف سـاعة مــن الســاعات ضـائقة صــدرها ضــائق لسـبب خــارجي وال حتســن العشـرة مــع الزوجــة .

  اليت يف القرآن هل هي يف كل موضع حبسبه أو ؟ نعم يف كل موضع حبسبه .

 تَْأُخــُذواْ  فَـالَ  ِقنطَـاراً  ِإْحــَداُهن  َوآتـَْيـُتمْ  َزْوجٍ  مَكـانَ  جٍ َزوْ  اْسـِتْبَدالَ  َأَردتــمُ  ((  َوِإنْ أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 
 ميثَاقــاً  ِمــنُكم َوَأَخــْذنَ  بـَْعــضٍ  ِإلَــى بـَْعُضــُكمْ  َأْفَضــى َوَقــدْ  تَْأُخُذونَــهُ  وََكْيــفَ  مِبينــاً  َوِإْثمــاً  بـُْهَتانــاً  َأتَْأُخُذونَــهُ  َشــْيئاً  ِمْنــهُ 

  .)) َسِبيالً  َوَساء َوَمْقتاً  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنهُ  َسَلفَ  َقدْ  َما ِإال  النَساء منَ  آبَاؤُُكم َنَكحَ  َما تَنِكُحواْ  َغِليظًاَ◌ والَ 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  مر علينا أن اهللا ى عن عادة كانوا يعتادوا يف اجلاهلية بالنسبة للنساء ؟  الشيخ :

  يرثون النساء ؛  الطالب :

  كيف إرثهم للنساء ؟  :الشيخ 

   إذا مات زوجها أخذها الوارث وتزوجها أو حبسها ليزوجها بين عمه أو ما أشبه ذلك . الطالب :

  ما معىن اآلية ؟  (( وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ))قوله:  الشيخ :

  يضيق عليها ليأخذ ما أعطاها ؛  الطالب :

  ويش معىن العضل ؟  الشيخ :

  مبعىن ال متنعوا حقوقهن ؛  الطالب :

بينـة الفاحشـة المـا املـراد ب العضل يعين املنع ، ال تعضلوا حقوقهن لتضيقوه عليهن فيفدين أنفسـهم  مبـال . الشيخ :

    ؟ 

  يشمل ما قبلها ؛  الطالب :

 بــالمعروف ))(( وعاشــروهن قولــه:  إذا جيمعهــا ســوء العشــرة والزنــا مــن ســوء العشــرة ألنــه خيانــة للــزوج . الشــيخ :



؟ تبـــادلوا العشـــرة بـــني الـــزوجني ؛ واملعاشـــرة واملصـــاحبة واملقارنـــة املعـــن تبـــادلوا معهـــن  (( عاشـــروهن ))ويـــش معـــىن 

    العشرة باملعروف .

  ما املراد باملعروف ؟ الشيخ :

  املعروف هو ما عرفه الشرع ،   الطالب :

  خيالف الشرع .ما عرفه الشرع وأقره وكذلك ما عرفه العرف إال أن  الشيخ :

  مر علينا أنه جيوز لإلنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما هذه كراهة دينية أو كراهة طبيعية ؟  الشيخ :

  كراهة طبيعية ،  الطالب :

(( مــا هــو الــذي بعــث اهللا بــه مــن اخلــري الكثــري يف قولــه:  نعــم مثــل أن يكــره اإلنســان نوعــا مــن الطعــام . الشــيخ :
؛ ما هـو اخلـري احبها .وجعل اهللا فيه ؟ عسى أن يكرهها ص ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))فعسى أن تكرهوا شيئا 

هــل يف اآليــة مــا يــدل علــى أنــه  ؛ أخــذنا الفوائــد  نعــم .وعــه ؟ تــأيت لــه بــأوالد صــاحلني هــل أحــد مــن الســلف ذكــر ن

جيــوز أن نقــول أن يكــون ؛ لكــن أال يصــرب وأال يتعجــل يف طالقهــا ؟ مــن يعــرف إن األفضــل أن ينبغــي لإلنســان أن 

كرههـا و طلقهـا   فيـه خـريا كثـريا هلـذا املطلـق ؟ املعىن: إن كرهتموهن وطلقتمـوهن فعسـى أن تكرهـوا شـيئا وجيعـل اهللا 

فيه نص مر علينا ، نفـس املـرأة طلقهـا وزوجهـا  حلني وجيعل اهللا خريا كثريا وزوجتها آخر وأتت من اآلخر بأوالد صا

مــع زوجهــا موجــب أن يعوضــه اهللا   وعســى هــذه يــدل علــى أن الصــرب (( عســى )): ؛ قولــه ســبحانه وتعــاىل واحــد

؛ لكــن أال يقــول قائــل: فعســى أن تكرهــوا شــيئا وجيعــل اهللا فيــه خــريا كثــريا لــنفس املــرأة  ألــا مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل

 (( عاشـروهن )) نصـاف خياطـب الـزوج ويـأمره باإلتزوج إنسان ويكون خريا منها ؟ ال ميكـن هـذا ؛ ملـاذا ؟ ألن اهللا

يف  وال تعاشـــروهن بـــاملعروف فاصـــربوا ؛ وهلـــذا قـــدمنا (( فـــإن كرهتمـــوهن ))هـــذه تـــدل علـــى أن املخاطـــب األزواج 

ذكرنـا أن اجلعـل مـن  شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثـريا . التفسري أن التقدير: فإن كرهتموهن فاصربوا فعصى أن تكرهوا

(( مـا جعـل نعـم الشـرعية مثـل قولـه تعـاىل:  ا هل عندك من دليـل علـى هـذا ؟اهللا عزوجل يكون كونيا ويكون شرعي
لــو قــال قائــل: هــذا اجلعــل كــوين ؟ الشــك أنــه جعــل كــوين ألن  اهللا مــن بحيــرة وال ســائبة وال وصــيلة وال حــام ))

ل الشــرعي اجلعــل الشــرعي يســتلزم اجلعــل الكــوين ؛ يعــين إذا مــا جعــل اهللا كونــا مــن حبــرية ؟ ال ، حنــن نقــول أن اجلعــ

(( يستلزم اجلعل الكوين ؛ ال ما هو صحيح ؛ إذا كيف اجلعل الشـرعي بـدون اجلعـل الكـوين ؟ بـس هـذا نفـى قـال: 
؛ شرعا ؛ ما جعل اهللا شرعا ؟ لكن لو قال لـك قائـل: مـا جعـل اهللا قـدرا ؟ ال ميكـن هـذا ؛ ملـاذا ؟  ما جعل اهللا ))

اجلعـل القـدري مثالـه ؟  قـدرا .السـائبة واحلـام والوصـيلة فهـو لبحـرية و يف اجلاهلية عندهم ا لو كان قدرا ملا ؛ يكونون 

(( وجعلنـا الليـل لباسـا وقولـه تعـاىل:  (( هو الذي جعـل لكـم الليـل لتسـكنوا فيـه والنهـار مبصـرا ))قوله تعاىل: 



؟ جعـل الكـوين  مـا الفـرق بـني اجلعـل الكـوين والشـرعي هـذا جعـل كـوين ، بـارك اهللا فيـك . وجعلنا النهار معاشا ))

ال يكــون إال يكــون فيــه مــا حيبــه اهللا ومــا ال حيبــه ؛ هــذا واحــد ؛ والبــد مــن وقوعــه ؛ والشــرعي قــد يقــع وقــد ال يقــع و 

 مث قـــال اهللا عـــز   (( مـــا جعـــل اهللا مـــن بحيـــرة )) .إىل اهللا وأن ننفـــي يكـــون مكروهـــا إىل اهللا مثـــل  فيمــا حيبـــه اهللا ؛

 بـُْهَتانــاً  َأتَْأُخُذونَــهُ  َشــْيئاً  ِمْنــهُ  تَْأُخــُذواْ  فَــالَ  ِقنطَــاراً  ِإْحــَداُهن  َوآتـَْيــُتمْ  َزْوجٍ  مَكــانَ  َزْوجٍ  َدالَ اْســِتبْ  َأَردتــمُ  َوِإنْ  ((وجــل: 
 (( اســتبدال زوج ))يعــين اخــرتمت ، اإلرادة هنــا مبعــىن املشــيئة واالختيــار ؛ وقولــه:  (( إن أردتــم )) . مِبينــاً )) َوِإْثمــاً 

(( وآتيـــتم ان زوج ؛ يعـــين أردمت أن تطلبـــوا زوجـــة األوىل وتأخـــذوا بـــدال عنهـــا زوجـــة جديـــدة ؛ يعـــين أخـــذ زوج مكـــ
فـــإن  األوىل أو الثانيـــة ؟ إحــداهن ، اآليــة مبهمــة لكــن مـــا دام األمــر فيــه بــدل إحــداهن قنطــارا )) (( إحــداهن ))

للثانيـة بـأن يتـزوج ثانيـة ولكـن ال املبدل منه هو األوىل يعين وآتيتم إحداهن وهـي األوىل ؛ علـى أنـه يصـح أن يكـون 

   مبد اهلمزة  (( آتيتم )) يرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون اآلية عامة هلذا وهلذا ؛ وقوله: 

 



 شـيئا منـه تأخـذوا فـال قنطـارا إحـداهن وآتيـتم زوج مكان زوج استبدال أردتم (( وإنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

  . مبينا )) وإثما بهتانا أتأخذونه

 إحـداهن وآتيـتم زوج مكـان زوج اسـتبدال أردتـم وإن(( أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل 

يعــين اخــرتمت ، اإلرادة هنــا مبعــىن  (( إن أردتــم )) . )) مبينــا وإثمــا بهتانــا أتأخذونــه شــيئا منــه تأخــذوا فــال قنطــارا

يعـــين أخـــذ زوج مكـــان زوج ؛ يعـــين أردمت أن تطلبـــوا زوجـــة األوىل  (( اســـتبدال زوج ))املشـــيئة واالختيـــار ؛ وقولـــه: 

(( إحـداهن األوىل أو الثانيـة ؟  هن ))(( وآتيـتم إحـداهن قنطـارا )) (( إحـداوتأخذوا بدال عنها زوجـة جديـدة ؛ 

اآلية مبهمة لكن ما دام األمر فيه بدل فإن املبدل منـه هـو األوىل يعـين وآتيـتم إحـداهن وهـي األوىل ؛ علـى أنـه  ))،

يصــح أن يكــون للثانيــة ، بــأن يتــزوج ثانيــة ولكــن ال يرغــب فيهــا ويريــد أن يطلقهــا فتكــون اآليــة عامــة هلــذا وهلــذا ؛ 

(( وآتيــتم إحــداهن مبــد اهلمــزة مبعــىن أعطيــتم ؛ أمــا قصــر اهلمــزة " أتيــتم " فهــو مبعــىن جئــتم ؛ يــتم )) (( آتوقولــه: 

مبعــىن أعطيــتم تنصــب مفعــولني لــيس أصــلهما املبتــداء واخلــرب ؛ ويف هــذه اآليــة مفعــول األول  قنطــارا )) (( آتيــتم ))

مـة علـى أـا نصـبت مـا لـيس مببتـداء وال خـرب ؟ . فإذا قال قائـل: مـا هـي العال (( قنطارا ))والثاين  (( إحداهن ))

قلنا: العالمة أنه إن صح اإلخبـار بالثـاين عـن األول فأصـلهما املبتـداء واخلـرب ؛ وإن مل يصـح فلـيس أصـلهما املبتـداء 

الفـاء  (( وآتيتم إحداهن قنطـارا فـال تأخـذوا منـه شـيئا )) واخلرب ؛ فهنا لو قال:  هن قنطار ، يصح ؟ ال يصح .

و" ال " ناهيــة ، والــدليل علــى أــا  (( فــال تأخــذوا ))رابطــة للجــواب وإمنــا ربطــت اجلــواب بالفــاء ألنــه طلــب هــذه 

  ناهية جزم الفعل ؛ وإذا وقع اجلواب مجلة طلبية وجب اقرتانه بالفاء ، ونظم يف ذلك بيت من الشعر ينشده لنا ؟

    وبالتنفيسوبلن وبقد      وبما اسمية طلبية وبجامد                   

شـيئا نكـرة  (( شـيئا ))أي ممـا أعطيتمـوهن  (( فـال تأخـذوا منـه ))من باب أيش ؟ طلبيـة ؛  (( فال تأخذوا ))هنا 

يف سياق النفي تعم القليل والكثري ال تأخذوا منه شيئا ؛ ملاذا ؟ ألن هلا املهـر مبـا اسـتحل مـن فرجهـا كمـا سـيأيت يف 

وقـد ثبـت عـن  أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظـا )) (( وكيف تأخذونه وقداآلية اليت بعـدها 

(( فــال تأخــذوا منــه النــيب عليــه الصــالة والســالم أن اســتحالل الفــرج موجــب للمهــر كــامال كمــا ســيأيت يف الفوائــد ؛ 

ن أن يأخـذوا االسـتفهام هنـا للتـوبيخ يعـين اهللا تعـاىل يـوبخ هـؤالء الـذين حيـاولو  شيئا أتأخذونه بهتانـا وإثمـا مبينـا ))

أي عقوبــة أو  (( اســما مبينــا ))أي كــذبا ؛ وينكــر علــيهم ؛ وقولــه:  (( بهتانــا ))منــه شــيئا وينكــر علــيهم ؛ وقولــه: 

معصـــية بينـــة واضـــحة ، فـــاملبني هنـــا مبعـــىن بـــني ، وإن كانـــت مـــن الربـــاعي ألن أبـــان الربـــاعي جيـــوز أن يكـــون الزمـــا 

ثــال لــالزم ومثـال للمتعــدي ؟ أبـان يــا شــيخ ؟ أي نعـم ؛ أبــان املــدرس ومتعـديا ، فــإذا قلـت: أبــان يبــني ... ؛ نريـد م

املســألة ؛ هــذا أيــش متعــدي أو الزم ؟ متعــدي ؛ أبــان املــدرس املســألة ؛ ومــن الــالزم ؟ أبــان ...؛ أي بــان وضــح ؛ 



تأخذونـه وقـد (( وكيـف مث قـال:   من أبان الالزم أو متعدي ؟ من أبان الالزم أي إمثـا بينـا . (( وإثما مبينا ))هنا 

 (( وقــد أفضــى بعضــكم ))" كيــف " هــذه اســتفهام للتعجــب واإلنكــار ؛ وقولــه:  أفضــى بعضــكم إلــى بعــض ))

اجلملــة هنــا يف موضــع نصــب علــى احلــال يعــين واحلــال أنــه قــد أفضــى بعضــكم علــى بعــض أي انتهــى بعضــكم إىل 

فيهـا إشـكال أنـا عنـدي لـيس فيـه  خـذنا ))أ (( (( وأخذن منكم ميثاقا غليظـا ))بعض مبا ال ينتهي إليه إال الزوج 

" أنـــا " مـــا قـــال : وأخـــذنا مـــنكم ؛ ألن النـــون نـــون نســـوة وليســـت ضـــمري مـــتكلم ، لـــو كـــان ضـــمري مـــتكلم لكـــان" 

وهنا فيـه إشـكال مـن جهـة أمنـا سـبقه إمـا مفـرد  (( منكم ميثاقا غليظا ))أي نسوة  (( أخذن ))وأخذنا " ؛ طيب 

وإمــا مثــىن فكيــف عــاد الضــمري مجعــا ملــا ســبق ؟ واجلــواب عــن ذلــك أن يقــال: إمنــا ســبق مــن املفــرد أو املثــىن يــراد بــه 

وامليثــاق العهــد ، (( وأخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا )) اجلــنس ، وإذا أريــد بــه اجلــنس صــح أن جيمــع باعتبــار اجلــنس 

د أو الشــديد أي أخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا وذلــك بعقــد النكــاح فــإن عقــد النكــاح يســتلزم أنــه مــىت والغلــيظ املشــد

ملــك العــوض ملــك املعــوض ؛ فأنــت ملــا ملكــت البضــع واســتحللت منهــا مــا ال يســتحل إال للــزوج وجــب هلــا املهــر 

خطـر مـا يكـون عقود وأالذي هو العوض وهو عهد ميثاق غليظ ال يوجد له نظري من العقود ، أشد ما يكون من ال

مــن العقــود هــو عقــد النكــاح ألنــه يرتتــب عليــه أشــياء كثــرية كثبــوت احملرميــة والنســب ووجــوب النفقــة وغــري ذلــك مــن 

األحكام الكثرية ؛ وهلذا احتاط له الشارع أو احتاط له صـاحب الشـرع مـا مل حيـتط لغـريه ، فالبـد فيـه مـن ويل ، ال 

هلا ولو كثر تستقل به إذا كانت هي مكلفة رشيدة ، والبـد فيـه مـن شـهود عنـد  تستقل به املرأة بنسفه مع أن بيع ما

كثري من أهل العلم ، وعقد البيع ال جيب فيها الشهادة ، والبد فيه من اخللو مـن املوانـع ؛ وبقيـت العقـود قـد تنقـع 

 شـاء فسـخ ؟ ال ، البـد منـه وفسـقه هـل هـو كغـريه مـن العقـود مـىت ، مث عند التحلل مع املانع لكن يأمث أما هذا فال

من قيود ، ال يفسخه حبيض وال يفسخه بطهر جامع فيه ، مث إذا فسخ يرتتب علـى هـذا آثـار كالعـدة وغريهـا ؛ إذا 

منهــا: جــواز التــزوج بالثانيــة ولــو كــان  فوائــد ؛ تــنياآلي اتنييف هــ ؛ وهلــذا مســاه اهللا ميثاقــا غليظــا . فهــو أخطــر العقــود

يعــين لــو أراد أن يتــزوج امــرأة  (( وإن أردتــم اســتبدال زوج مكــان زوج ))ىل ؛ لقولــه: يريــد أن تكــون بــدال عــن األو 

(( وآتيـــتم إحـــداهن ومــن فوائـــدها: جــواز كثــرة املهـــر ؛ لقولــه:  بــدال عــن األوىل ختدمـــه وتقــوم حبوائجـــه فــال بـــأس .

لــذهب ؛ هــذا كثــري ؛ والقنطــار قيــل إنــه ألــف مثقــال مــن ذهــب ؛ وقيــل: إن القنطــار ملــئ جلــد ثــور مــن ا قنطــارا ))

فهل نقول إن اآلية تدل على جواز الزيادة يف املهر ؟ أو نقول إن هذا من باب املبالغة يعين لو آتيـتم إحـداهن هـذا 

املال الكثري فـال تأخـذوا منـه شـيئا ولـو قلـيال ؟ األول ، األول إن صـحت الروايـة عـن عمـر أنـه خطـب النـاس وقـال: 

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إال جعلتــه يف بيــت املــال فقامــت امــرأة وقالــت: يــا ال يزيــد أحــد علــى صــداق رســول اهللا 

؟ فقـال: امـرأة أفقـه منـك  (( وآتيتم إحـداهن قنطـارا فـال تأخـذوا منـه شـيئا ))أمري املؤمنني كيف هذا واهللا يقول: 



(( قنطـارا : يا عمر ، ويف لفظ " أصـاب امـرأة وأخطـأ عمـر " فعـدل عـن قولـه ؛ فـإن صـحت هـذه القصـة فـإن قولـه

ال يــراد بــه املبالغــة الــيت ال حقيقــة هلــا وإمنــا أراد بــه الكثــرة احلقيقيــة . واألصــل ، األصــل أنــه جيــوز أن يــزاد يف املهــر  ))

ولو بلغ قناطري ألنه عقد بني متعاقدين البد فيه من الرضا فإذا مل ترضـى الزوجـة وأوليائهـا إال بكثـري فـاألمر إلـيهم ؛ 

فضل عدم املغاالة يف املهور ؟ اجلواب: نعم ، يقال هكذا ؛ األفضل عـدم املغـاالة يف املهـور ولكن هل يقال: إن األ

املهر كان أكثر لربكة النكاح وأحسن عاقبة ، وأضر ب لكم مثال بسيطا: إذا كان املهـر قلـيال ومل يوفـق وكلما خف 

الفداء فإمنا يطلب شـيئا يسـريا وإن مل  بني الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغري فداء ، إن طلب

يطلــب الفــداء وقــال املســألة بســيطة فارقهــا وانتهــى منهــا ؛ لكــن لــو أنــه أنفــق عليهــا شــيئا كثــريا قــالوا ال نرضــى إال 

بشيء كثري مث ذهب يستدين من فالن وفالن فركبه الدين الذي هو ذل يف النهار وهم يف الليل ؛ مـاذا تكـون قيمـة 

يكرههــا ، يقــول هــذه الــيت أدت إىل حلــوق الــدين علــي ، مث إذا مل يــرد اهللا التوفيــق ذا ؟ كــان ســببا هلــ  املــرأة عنــده وقــد

ال يصرب عليهـا ليطلقهـا إال بـأن تـرد إليـه مهرهـا وهـي قـد أنفقـت املهـر وراح ميينـا ومشـاال فيصـعب عليهـا جـدا بينهما 

( أعظـم النكـاح بركـة أيسـره ا جـاء يف احلـديث: بأن تدرك ذلك ؛ وهلذا الشـك أن فوائـد تقليـل املهـر كثـرية ؛ وهلـذ

(( وكلمـة  (( فـال تأخـذوا منـه شـيئا ))ولـو قليـل ؛ لقولـه:  ومن فوائدها: حترمي أخذ الزوج شيئا مـن املهـر . مئونة )

نكرة يف سياق النفي فتعم القليل والكثـري ؛ ولكـن لـو رضـيت الزوجـة بـأن يأخـذ مـن مهرهـا شـيئا فـاحلق هلـا  شيئا ))

(( فنصـف مـا فرضـتم إال أن يعفـون أو يعفـو الـذي بيديـه عقـدة النكـاح إذا كانت مكلفة رشيدة ؛ لقوله تعـاىل: 

(( أتأخذونـه بهتانــا غـري رضـاها ؛ لقولــه: ومـن فوائـدها: اإلنكـار الشــديد علـى مـن أخــذ شـيئا مـن مهــر امرأتـه ب . ))

ومـن فوائـدها: أن مـن كمـال البالغـة أن يـأيت املـتكلم بأبشـع صـورة تنفـريا ممـا يريـد  . وإثما مبينا وكيـف تأخذونـه ))

والعقـد يقتضــي أنــه مــع هــذا اإلفضــاء  )) (( وكيــف تأخذونــه وقــد أفضــى بعضــكم إلــى بعــضالتنفـري عنــه ؛ لقولــه: 

 دين إىل مــا كــان عليــه ؛ فــاملرأة ترجــع مبهرهــا والــزوج قــد جــاءه عوضــه وهــو اســتحالل فرجهــا .يرجــع كــل مــن املتعاقــ

 اإلفضـــاءوهــذا  (( وقــد أفضـــى بعضـــكم إلــى بعـــض ))مـــا بــني الــزوجني ؛ لقولـــه: ســر ومــن فوائــدها: اإلشـــارة إىل 

منزلـة يـوم القيمـة عنـد اهللا معروف إفضاء معروف ؛ وهلذا الذي يفضي السر ما بينه وبني زوجته كان من شر الناس 

والشــك أن العقــود عهــود ؛ وعلــى  (( وأخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا ))أن العقــود عهــود ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها:  .

(( وأوفوا بالعهـد إن وحتت قولـه:  (( وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم ))هذا فيدخل الوفاء بالعهد حتت قوله تعاىل: 

وفاء بالعقود خيتص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شـرط وصـفة ؛ وهل الالعهد كان مسئوال )) 

؟ الثــاين ؛ ألن الشــروط الــيت تشــرتط يف العقــود هــي مــن أوصــاف العقــود ؛ فــإذا وجــد الوفــاء باألصــل وجــب الوفــاء 

لعقـــود ؛ لكـــن وعلـــى هــذا يتفـــرع علـــى هــذا التقريـــر: أن يف اآليــة داللـــة علـــى وجــوب الفـــاء بالشــروط يف ا بالصــفة .



مســتثىن مــن ذلــك مــا منــع الشــرع منــه ، فــإذا منــع الشــرع مــن شــرط حــرم اشــرتاطه وحــرم الوفــاء بــه ، مثــل أن يشــرتط 

البــائع علــى املشــرتي والء العبــد الــذي باعــه عليــه ، فهــذا شــرط باطــل ال يصــح ، أبطلــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

شــرتي األمــة أن يطأهــا ملــدة شــهر ؛ فــإن هــذا الشــرط باطــل ؛ وســلم علنــا ؛ ومثــل أن يشــرتط البــائع علــى املشــرتي م

ملاذا ؟ ألنه ملا باعها انتقل امللك إىل املشرتي فيطأها البائع ـ لو اشـرتط أن يطـأ ـ وليسـت ملكـا لـه ويكـون وطـأه زنـا 

اليمــني  فـإن اشــرتط البــائع بــائع األمــة أن ختدمــه ملــدة شــهر مـثال ؟ ال بــأس ، فــال بــأس ألن اخلدمــة جيــوز مــن ملــك .

 (( وأخـذن مـنكم ميثاقـا غليظـا ))غلـظ عقـد النكـاح وأنـه عقـد جيـب أن يهـتم بـه ؛ لقولـه: ومن فوائـدها:  وغريه .

 العـدة )) (( يا أيها النبـي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن لعـدتهن وأحصـواويدل على هذا قوله تعاىل يف الطالق: 

مل يقـل باحلسـاب ؟ ألن مـن عـادم أن يضـبطوا الشـيء  يعين اضبطوها ، اضبطوها بـأيش ؟ باحلسـاب ؛ لكـن ملـاذا

  باحلصا ، إذا جاء القوم أخذ احلصى بعددهم من أجل الضبط ؛ وعلى هذا جاء قول الشاعر:

   ولست باألكثر منهم بالحصى    وإنما العزة للكاثر                      

 يعرف ا عدد القبيلة إذا كانـت كثـرية فيـه كيف أكثر من حصى ؟ كثرة احلصى ا فائدة ؟ أي نعم ، احلصى اليت

فائدة ؛ وهلذا قال وإمنا العزة للكاثر يعين مل يكثر غريه ويفوق غريه يف الكثرة ؛ إذا نقـول إن هـذه اآليـة الكرميـة تفيـد 

خطر عقد النكاح وأمهيته وأنـه جيـب أن يعتـىن بـه وحيـتفظ بـه وبشـروطه وكـل مـا يلـزم فيـه حـىت ال يقـع اإلشـكال بـني 

  الرجل وزوجته وحيصل أمور ال حتمد عقباها .

  ما حكم من يدفع قسطا من املهر مث بعد مدة أعطاها الباقي ؟ السائل :

نعـم ؛ إذا مـا هلـم غـري هـذا ؛   يعين املهـر يقـدر بـأربعني ألـف مـثال واملقـدم منـه عشـرة ؟ وهـم رضـوا بعشـرة ؟ الشيخ :

  ملهر عشرة آالف  ما قبلوا هذا الكن لو 

    مىت يثبت الصداق للزوجة ؟ السائل :

فهـي مكونـة مـن  (( وقد أفضـى بعضـكم إلـى بعـض ))ما يثبت إال بالدخول أو اخللوة ، يف اآلية يقول:  الشيخ :

  شيئني: " أفضى " و " أخذن " ؛ اإلفضاء كما قلت لك هذا تدل على أن األمر سر .

  سؤال عن اخللع ؟ السائل :

  حر له أن يقول ال أخلعها إال بألف وهو معطيها مخسمائة ما فيه مانع .قلنا إن اإلنسان  الشيخ :

  ما حكم من شرط شيئا من املهر للمتقدم للزواج كاألب مثال وهل له احلق يف أن يأخذ منه ؟ السائل :

أحســـنت ؛ هـــذا ال يعـــارض مـــا قلنـــا ؛ ألن شـــرط األب شـــيئا مـــن املهـــر لـــيس هـــو أن يأخـــذ مـــن بنتـــه إذا  الشـــيخ :

املهــر ، إذا ملكــت املهــر ودخــل يف ملكهــا يأخــذ منــه ؛ أمــا إن اشــرتط وجيعــل نفســه شــريكا لبنتــه يف املهــر ملكــت 



  فهذا ال جيوز .

  تقدم لتزوجها ؟ ما حكم الزوجة الثانية اليت تطلب الطالق الزوجة األوىل على الذي السائل :

إذا علمت أن هـذا حـرام فهـي آمثـة ولـيس هلـا  هي تعرف هذا حرام أو ما تعرف ؟ الثانية ؟ أي نعم ؛ ألا الشيخ :

حــق اخليــار فيمــا إذا مل يطلقهــا الــزوج ؛ أعرفــت ؟ أقــول إذا تعلــم أن ســؤاهلا طــالق زوجتــه حــرام فإــا ال حــق هلــا يف 

هذا الشرط وهي آمثة أيضا ؛ وإن كانت ال تعلم فليست بآمثة وال يلزمه الوفاء بـذلك وإذا مل يفـي فلهـا اخليـار ، إذا  

جاهلــة فلهــا اخليــار ؛ ألنــه فــات الشــرط ؛ وهكــذا مجيــع شــروط احملرمــة إذا صــدرت مــن جاهــل فلــه خيــار إذا كانــت 

غـري مقصـود يف احلقيقـة ، األفضل ؛ هذه مفاسـد  ات غرضه ؛ وهي يفوت غرضها إذا . يقال هذا خيار السنة ، ف

 املرأة موفقة ، كونه به موفق  بينهما ويقول هذه كسوة املهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة ، بعض األحيان تكون رمبا

الزوجة الثانية إن طلبت الطالق الثانية وهـي عاملـة بتحـرمي ذلـك نقـول هـي آمثـة وهـي تقـول ال أريـده زوجـا  السائل :

  ؟

يـدها زوجـا يأخـذ خبمارهـا يف رقبتهـا ويـدخلها بيتـه مـع الضـرب وهي تعلم أنه حرام ؟ نعم ؛ إذا قالـت ال أر  الشيخ :

  ؟ هذا ما هلا فسق الزم بايء إليه . هذا شرط حمرم وليس جبائز كيف  ؛ كيف هذا أنت تعلمني

(( وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سـلف إنـه كـان فاحشـة ومقتـا وسـاء قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء  ذه اآليــة مبــا قبلهــا واضــحة ؛ ألنــه قــال: صــلة هــ ســبيال ))

ومــــن مجلـــة النســـاء زوجـــات اآلبــــاء الـــيت خيلفهـــا األب بعــــد موتـــه ؛ فبـــني اهللا عزوجــــل أن كرهـــا وال تعضـــلوهن )) 

ــائكم مــن النســاء )) زوجــات اآلبــاء حــرام ال حتــل ، قــال:  النكــاح يف  (( مــا نكــح ))(( وال تنكحــوا مــا نكــح آب

القـرآن الكــرمي يطلـق علــى العقـد ؛ ألنــه يقـع علــى أجنبيــة وهـو إذا وقــع علـى األجنبيــة فـاملراد بــه العقـد ؛ أمــا إذا وقــع 

علــى زوجــة اإلنســان فــاملراد بــه الــوطء ؛ فــإذا قيــل: نكــح زوجتــه ، فــاملراد بــه الــوطء ؛ وإذا قيــل: نكــح بنــت فــالن ، 

(( وإن طلقها فـال تحـل لـه مـن بعـد حتـى عندنا إشكال يف هذه املسألة وهو قوله تعاىل:  فاملراد به العقد ؛ ويبقى

فهـل املـراد بالنكـاح هنـا العقـد أو أن املـراد بـه اجلمـاع ؟  زوجـا غيـره )) (( حتـى تـنكحفقـال:  تنكح زوجا غيـره ))

كـن أن يصـدق عليـه أنـه زوج وال مي (( حتى تـنكح زوجـا غيـره ))الثاين ألن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قولـه: 

إال بعقد ؛ وهلذا البد أن يكون عقده صحيحا حىت تتحقق الزوجيـة ؛ أمـا فيمـا عـدى ذلـك فـاملراد بـه العقـد ، مثـل 

ــوا ))قولــه تعــاىل:  (( مــا وقولــه:  (( وال تنكحــوا المشــركات حتــى يــؤمن ... وال تنكحــوا المشــركين حتــى يؤمن

ون املراد مبا نكح اآلباء العقد أي مبا عقدوا عليهن سواء حصـل الـدخول أو بناء على ما قررناه يك نكح آباؤكم ))

مجــع أب وهــو شــامل لــألب األدىن ومــن فوقــه  (( آبــائكم ))مل حيصــل وســواء حصــل الــوطء أم مل حيصــل ؛ وقولــه: 



ة وهـــم األجـــداد ، وشـــامل للجـــد مـــن قبـــل األب ومـــن قبـــل األم ؛ وذلـــك ألن النكـــاح يكفـــي يف حترميـــه أدىن مالبســـ

خبــالف اإلرث والنفقـــات فإنـــه يف بـــاب اإلرث والنفقـــات ال يـــدخل يف اآلبـــاء األجـــداد يف جهـــة األم لكـــن يف بـــاب 

الرضاع حيرم النكاح لكنـه ال يوجـب  النكاح يدخل ؛ وذلك ألنه مكتفى فيه بأدىن مالبسة ؛ أرأيتم الرضاعة مثال ؟

ــائكم ))ري ذلــك ؛ إذا أي شــيء ممــا يوجبــه النســب مــن نفقــة أو حتمــل ديــة أو صــلة أو غــ املــراد مــن ؟ اآلبــاء  (( آب

هـذه بيـان ملـا املوصـولة وذلـك أن مـا  (( مـن النسـاء ))واألعلون ، مـن قبـل األب ومـن قبـل األم  ؛ وقولـه:  دنوناأل

(( مـن النسـاء إال  املوصولة وكذلك أمسـاء الشـرط مبهمـة حيتـاج إىل بيـان فيـأيت يف الغالـب البيـان بعـدها مصـدرا مبـن

" إال " هنـا أداة اسـتدراك وليسـت أداة اسـتثناء فهـي مبعـىن " لكـن " فيعـرب بعـض العلمـاء عـن مثـل  قد سـلف ))ما 

وليست استثناء أصـال ، قـال ألن االسـتثناء  هذا بأنه استثناء منقطع ؛ ويعرب آخرون بأن " إال " هنا مبعىن " لكن "

خــرج ، واملســتثىن املنقطــع ال يصــدق عليــه ذلــك ؛ وعلــى البــد أن يكــون املســتثىن منــه قــد دخــل يف املســتثىن منــه مث أ

هــذا فــإذا جــاء االســتثناء املنقطــع فنجــل " إال " مبعــىن " لكــن " ويكــون هــذا مــن بــاب تنــاوب حــروف بعضــها عــن 

فـإن  .أي: لكـن مـا مضـى فإنـه ال حـرج علـيكم فيـه وال يلحقكـم فيـه اإلمث  (( إال مـا قـد سـلف ))بعض ؛ وقولـه: 

(( إال مـا قـد لـن حيلقهـم اإلمث فيـه ألن احلكـم مل يقـرر بعـد فكيـف اسـتدرك وقـال:  قـد سـلف ))(( مـا قال قائـل: 

؟ فـاجلواب ـ والعلـم عنـد اهللا عزوجـل ـ: أنـه ملـا كـان عقـد النكـاح أخطـر العقـود وأشـدها اسـتثىن مـا سـلف  سـلف ))

ثبــت أخــريا ، فكأنــه ينســحب علــى احلكــم ، ينســحب عليــه احلكــم الــذي  (( مــا الســلف ))لــئال يظــن الظــان أن 

قــال: ال تنكحــوا مــا نكــح آبــائكم النكــاح وقــد عفــا اهللا عمــا ســلف ، وقــد عفــا اهللا عمــا ســلف لتطمــئن النفــوس ؛ 

وليس يعين ذلك أ، ما سـلف مـن العقـد يبقـى ويقـر عليـه اإلنسـان بـل جيـب فصـله ؛ والتفريـق بـني اإلنسـان والزوجـة 

يزول وصفه ، وسـيأيت إن شـاء اهللا يف أثنـاء الكـالم علـى فوائـد تفسـري  مل رمي باقتحاليت هي زوجة أبيه ؛ ألن هذا ال

(( " إنه " الضمري يعود على املصدر املفهـوم مـن قولـه:  (( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال ))مث قال:  . ذلك 

كمــا يف   أي إن نكــاحكم ، والضــمري قــد يعــود علــى املصــدر املفهــوم مــن الفعــل لداللــة الســياق عليــه ال تنكحــوا ))

؛ فقولــه " إنــه "  (( اعــدلوا ))" هــو " أي العــدل املفهــوم مــن كلمــة  (( اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى ))قولــه تعــاىل: 

واآلن ؟ كـان فاحشـة واآلن ؟ فاحشـة ؛ فعلـى هـذا تكـون " كـان  (( كان فاحشـة ))إي نكاحكم ما نكح آبائكم 

" هنا مسلوبة الزمان جـاءت لتحقـق هـذا ؛ ألن " كـان " إذا سـلبت الزمـان كانـت للتحقيـق ؛ إذا نقـول هـذه كقولـه 

ليست معىن " كان " فيما مضى ولكن ثبت ثبوتـا قطعيـا أنـه غفـور رحـيم ؛  (( إن اهللا كان غفورا رحيما ))تعاىل: 

(( ومقتــا أي يف نفسـه  (( فاحشـة ))فحشـه ؛ وقولــه: أي ثبـت  (( كـان فاحشــة ومقتـا وسـاء ســبيال ))نـا نقـول ه

أي عنــد اهللا ؛ فنكــاح مــا نكــح اآلبــاء مــن النســاء فاحشــة يف نفســه تستفحشــه العقــول والشــرع وهــو أيضــا مقــت  ))



(( كــرب بغضــا ؛ فاملقــت أشــد الــبغض   أي (( كبــر مقتــا عنــد اهللا أن تقولــوا مــا ال تفعلــون ))واملقــت أشــد الــبغض 

فعـل املاضـي مـن أنـواع األفعـال الشـتوية ، شـتوية اجلامـد هـو جامـد يف سـياقه علـى هـذا  وساء سبيال )) (( سـاء ))

الوجه على أنه إنشاء يكون جامدا وإمنا قيدت ذلك ألنه إذا جاء مبعىن اإلساءة أو السيئة صار متصرفا ، كمـا قـال 

يســوء هــذه مضــارع ســاء ، فســاء إذا كــان املقصــود ــا إنشــاء الــذم صــارت فعــال  وهكم ))(( ليســوءوا وجــتعــاىل: 

جامـدا وإذا كــان املقصــود ــا ضــد مــا يســر صــارت متصـرفا ؛ فالبــد مــن قيــد ، إذا أردت أن تقــول ســاء فعــل جامــد 

عزوجــل نكــاح مــا  أي طريقــا ، فوصــف اهللا (( ســبيال ))البــد أن تقــول إذا كــان املقصــود ــا إنشــاء الــذم ؛ وقولــه: 

هـا إشـارة إىل اإلرث أي نعـم ؛ لكـن مـا في نكح اآلباء بثالثة أوصاف: أنه فاحشة ، وأنه مقت ، وأنه سبيل سيئ .

  يصدق أن يهم بنكاح زوجة أبيه وغريها . وإال نعلم .

  هل جتب صلة املرضعة ؟   السائل :

  رحم حىت جتب الصلة .ال ، ليس بينك وبني املرضعة نسب أو رحم ، ليس بينكما  الشيخ :

  ؟ (( ... وقولوا قوال سديدا ... ))ما هو القول السديد يف قوله تعاىل:  السائل :

  القول السديد الصواب وهو ما وافق احلكمة . الشيخ :

قـد يـراد بإحـداهن  (( وإن أردتـم اسـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم إحـداهن قنطـارا ... ))قولـه تعـاىل:  السائل :

  طلق األوىل ؟يفهم منه أن (( ... إن أردتم استبدال ... )) إحدى املرآتني ؛ لكن قوله: 

أي نعم رمبا تسوء العشرة بينهما ، حنـن ذكرنـا هـذا ، رمبـا تسـوء العشـرة بينهمـا فرييـد أن يطلقهـا ويسـتبدهلا  الشيخ :

 : (( إحـداهن ))أبدا لو كان األوىل لصرح اهللا بـه ؛ فـإذا قـال  إذا ؟ ال ، هلا معىن كيف ؟ بزوجة ثالثة ؛ ما له معىن

  ي أنه من هذه ومن هذا ما جاءت لو ال أن هلا فائدة وه

هــل ابــن الزنــا تثبــت حمرميتــه كــاالبن األصــلي ؟ ويــش تقولــون يف هــذا ؟ مــا الســؤال ؟ يقــول: هــل ابــن الزنــا  الســائل :

  تثبت له احملرمية كاالبن الشرعي ؟

؟ نعـم ألنـه كمـا قلنـا اين مـا جيـوز لـه أن يتزوجهـا نعم ، له مـن جهـة األب أيضـا لـو فرضـنا بنـت بنـت ز أي  الشيخ :

  التحرمي يف النكاح بأدىن مالبسة .

  

ــاُتُكمْ  َوَأَخــَواُتُكمْ  َوبـَنَــاُتُكمْ  أُمَهــاُتُكمْ  َعلَـْيُكمْ  (( ُحرَمــتْ أعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ؛  َوبـَنَــاتُ  َوَخــاالَُتُكمْ  َوَعم 

 الالتِــي َورَبَـائُِبُكمُ  ِنَســآِئُكمْ  َوأُمَهـاتُ  الرَضــاَعةِ  مـنَ  َوَأَخــَواُتُكم َأْرَضـْعَنُكمْ  الالتِــي َوأُمَهـاُتُكمُ  اُألْخــتِ  َوبـَنَـاتُ  اَألخِ 

 َأبـْنَـاِئُكمُ  َوَحالَئِـلُ  َعلَـْيُكمْ  ُجنَـاحَ  فَـالَ  ِبِهـن  َدَخْلـُتم َتُكونُـواْ  لـمْ  فَـِإن ِبِهن  َدَخْلُتم الالِتي نَسآِئُكمُ  من ُحُجورُِكم ِفي



  . )) رِحيماً  َغُفوراً  َكانَ  الّلهَ  ِإن  َسَلفَ  َقدْ  َما َإال  اُألْختَـْينِ  بـَْينَ  َتْجَمُعواْ  َوَأن َأْصالَِبُكمْ  ِمنْ  الِذينَ 

(( وال تنكحــوا مــا نكــح آبــائكم مــن النســاء إال مــا قــد أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

؟ يعـين ال تتزوجـوا مـا تزوجـه  (( وال تنكحـوا ))مـا املـراد يف قولـه:  .سلف إنه كان فاحشة ومقتـا وسـاء سـبيال )) 

   " ما " هذه إعراا ؟ اسم موصول (( ما نكح آبائكم ))قوله:  آبائكم بالعقد .

    

 



 فاحشة كان إنه سلف قد ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا (( والتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

  سبيال )) . وساء ومقتا

(( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ... ))

  ؟  (( وال تنكحوا ))ما املراد يف قوله:  الشيخ :

  يعين ال تتزوجوا ما تزوجه آبائكم بالعقد . الطالب :

  " ما " هذه إعراا ؟ (( ما نكح آبائكم ))قوله:  الشيخ :

  ؛  ؛ اسم موصول مبعىن الذي اسم موصول الطالب :

  لو أورد عليه مورد إشكاال وهو أن " ما " لغري العاقل فكيف قال " ما " واملراد ا " من "  ؟ تكثري ؟  الشيخ :

؛ أن ما تأيت  (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ))ال ؛ يدل على الوصف ؛ نقول قال اهللا يف هذه السورة 

  ان يتزوج املرأة لوصفها .مبعىن " من " السيما إذا كان املالحظ الوصف ألن الغالب أن اإلنس

  هل هم األدنون أم مطلقا ؟ األدنون أو األدنون واألعلون ؟  (( آبائكم ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  األعلون ؛  الطالب :

  األعلون دو األدنون ؟  الشيخ :

  األدنون واألعلون ؛  الطالب :

  أحسنت إذا هذا وهذا ، األدنون واألعلون . الشيخ :

  هل املراد من كان من جهة األب ، آبائكم من جهة األب أو مطلقا ؟ من جهة األب واألم ؟  الشيخ :

  من جهة األب ؛  الطالب :

  وأما من جهة األم ؟  الشيخ :

  من جهة األب واألم ؛  الطالب :

  عموم ؟ يعين جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة ال حيل له أن يتزوجها ؟  الشيخ :

  ال ؛  الطالب :

  كيف ؟ ماذا تقولون ؟  يخ :الش

  إذا آبائكم هنا تشمل اآلباء من جهة األب واآلباء من جهة األم . الطالب :

؟ هنا  (( آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ))ما الفرق بني اآلباء هنا واآلباء يف قوله:  الشيخ :



أنثى فهو حمجوب ؛ يعين باب النكاح يكفي فيه يكفي أدىن مالبسة وهناك البد من جد صحيحا يعين إذا أدىل ب

  بدليل التحرمي بالرضاعة مثال التحرمي باملصاهرة .أدىن مالبسة 

  وأيهما أصح ؟ ؟  (( إال ما قد سلف ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  الثاين ،  الطالب :

  الثاين أصح . الشيخ :

  فإذا أورد مورد على هذا كيف يأيت حرف بدل حرف ؟  الشيخ :

  موجود يف اللغة العربية ؛  الطالب :

  مثل ؟  الشيخ :

  يف مبعىن على ،  الطالب :

املهم أن هذا وارد يف اللغة العربية يعين تعاور احلروف بعضها مع بعض هذا وارد  ويف مبعىن الباء ؛ مثل ؟  الشيخ :

.  

  معىن السلف ؟ (( ما قد سلف )) ما معىن قوله:  الشيخ :

  ما مضى ؛  الطالب :

  مضى مىت ؟  الشيخ :

  ؛ قبل  الطالب :

  يعين يف اجلاهلية ؟  الشيخ :

ما قد سلف معفو عنه وال ميكن  ؟ يعين (( إال ما قد سلف ))ما وجه االستثناء أو االستدراك يف قوله:  الشيخ :

يرجع فما وجه االستدراك ؟ يعين ما قد سلف قد عفا اهللا عنه ؛ هذا معروف عفا اهللا عنهم كل الذي يف اجلاهلية 

؛ فيلحقهم حرج يف ذلك ؛ ألن هذا  يظن أحد أن ما سلف داخل يف معفو عنه ألنه ما تقرر الشرع ؛ حىت ال

  املعىن لعظمه وقبحه حىت ال يبقى يف النفوس حرج مما مضى . ليمة .مستقبح ، مستقبح حىت يف نفوس الس

  معىن املقت ؟  (( فاحشة ومقتا ))قوله:  الشيخ :

  املقت هو شديد البغض . الطالب :

  ما معناها ؟  (( وساء سبيال )) الشيخ :

  يعين أنه سبيل بشع ؛  الطالب :

  أي الطريق . الشيخ :



  امدة أو متصرفة ؟ هنا هل هي ج (( ساء )) الشيخ :

  هنا جامدة ، الطالب :

ألا يف إنشاء الذم فتكون جامدة أما إذا كانت ساء مبعىن إساءة فتكون متصرفة ؛ هل لك دليل يف   الشيخ :

  أا تتصرف إذا كانت مبعىن إساءة أو شاهد يف القرآن ؟

    (( إن تصبك حسنة تسؤهم ))قوله:   الطالب :

  قبل نزول اآلية بعد اجلاهلية ؟ (( ما قد سلف ))ول إن املراد بقوله: شيخ ما ميكن نق السائل :

  ؛ أي الظاهر أنه ما فعل بعد اإلسالم ؛  وهلذا كل العلماء يعربونه يف اجلاهلية   الشيخ :

  ما وجد بعد اإلسالم ؟  السائل :

  ؛ ألن العلماء يعربون ما سلف يف اجلاهلية . الظاهر أنه ما وجد الشيخ :

(( وال تنكحوا ما نكح من فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي نكاح من نكحه اآلباء األدنون واألبعدون ؛ لقوله: 

ولقوله  (( إال ما قد سلف ))ومن فوائدها: أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا ؛ لقوله:  . آبائكم من النساء ))

والذي ينكح ما نكح آبائه من النساء  نا فهو رد )( من عمل عمال ليس عليه أمر صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

(( ما ومن فوائدها: حل من زنا ا أبوه ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله:  عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله .

والزنا ليس نكاحا خالفا للمشهور عند احلنابلة من أن موطوءة األب ولو بزنا حرام على االبن ،  نكح آبائكم ))

وال يصح قياسه  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) دليل عليه بل الدليل على خالفه يف قوله تعاىل: فإن هذا ال

على النكاح ألن النكاح عقد شرعي معترب والزنا سفاح بغيض إىل اهللا غري مشروع عند اهللا فال يصح قياسه عليه 

ثال لو كان االبن تلوط بشخص فإنه ؛ وأغلب من ذلك أن بعضهم قال حىت يف اللواط ـ والعياذ باهللا ـ يعين م

ومن فوائدها: حترمي نكاح  حكم ما لو زنا بأمه أو بأخته ـ أخت هذا الشخص ـ وسنذكرها يف النهاية للتصوير .

زوجات اآلباء وإن مل حيصل وطء وال خلوة ؛ وجه ذلك صدق النكاح مبجرد العقد ، فإن من عقد على امرأة 

(( إال ما قد دها: أن اخلطيئة املفعولة قبل العلم ال يلحقه الفاعل إمثها ؛ لقوله: ومن فوائ صدق عليه أنه تزوجها .

وهذه قاعدة شرعية أن الشرائع ال تلزم قبل العلم ، كما قررها شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، الشرائع ال تلزم  سلف ))

عيدة ومل يعلم بوجوب صوم رمضان قبل العلم ال إجيابا وال حترميا ؛ وعلى هذا فلو أن اإلنسان أسلم يف بادية ب

فإننا ال نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم ؛ ألنه مل يبلغه وجوبه فلم تقم عليه احلجة به ؛ وكذلك الصالة لو كان ال 

يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغري وضوء أو بغري طمأنينة فإنه ال يلزم بقضاء ما فاته ، ودليل ذلك يعين له أدلة 

( ديث مسيء صالته حيث مل يلزمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق مع أنه قال: كثرية ؛ منها ح



ومن فوائدها: أن رمحة اهللا سبقت  وإمنا أمره بإعادة الصالة احلاضرة ألنه مطالب ا يف الوقت . إنك لم تصل )

ه قاعدة معلومة من قوله تعاىل: وهذ (( إال ما قد سلف ))غضبه ، حيث عفا عما سلف من الذنوب ؛ لقوله: 

( ومن قوله تعاىل يف الكتاب الذي كتبه عنده حتت العرش أو فوق العرش:  (( كتب ربكم على نفسه الرحمة ))

؛ وهلذا جاء عن وينبين على هذه القاعدة أن العفو أقرب إىل السالمة من العقوبة  . إن رحمتي سبقت غضبي )

 لب أنه قال " ألن أخطئ يف العفو أحب إيل أن أخطئ يف العقوبة " .بعض الصحابة وأظنه علي بن أيب طا

وينبين عليها قاعدة مهمة وهي: لو تنازع العلماء يف مسألة من املسائل بني حمرم وحملل وتكافئت أدلة الطرفني 

ليسر وال يريد فإننا نأخذ باأليسر ، األسهل بناء على هذه القاعدة أن رمحته سبقت غضبه ، وأن اهللا يريد بعباده ا

ومن فوائدها: أن نكاح احملارم أشد من الزنا ؛  به العسر ، هذا اثنني ، وبأن األصل براءة الذمة ، هذه ثالثة .

(( وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ويف النكاح قال تعاىل:  (( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال ))لقوله: 

هب كثري من العلماء أن من زنا بامرأة من حمارمه أو تزوجها فإنه يرجم ومل يقل: ومقتا ؛ وهلذا ذ وساء سبيال ))

(( ومن فوائدها: قبح هذا املسلك ؛ لقوله:  ولو كان غري حمصن ؛ ألن نكاح ذوات احملارم أعظم من الزنا وأشد .

السبل السيئة ومن فوائدها: بيان نعمة اهللا عزوجل علينا يف هذه الشريعة ، حيث جنبنا سلوك  . وساء سبيال ))

ويؤخذ من ضدها: أن سلوك اإلسالم أو منهج اإلسالمي هو خري السبل  . (( وساء سبيال ))املذمومة ؛ لقوله: 

املسألة اليت ذكرت لكم مسألة اللواط أن بعض العلماء قال: اللواط جيري جمرى النكاح فلو  وأفضلها وأحسنها .

عليه بنت الغالم ؛ وهذا الشك أنه خطأ ، خطأ عظيم ؛ تلوط بغالم حرمت عليه أمه ، أم الغالم ، وحرم 

فاحلاصل أن يف هذه املسألة أنه ال حيرم على اإلنسان من زنا ا أبوه وال من زنا ا ابنه ؛ ألن ذلك ليس بنكاح 

من  (( حرمت )) (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... ))مث قال اهللا تعاىل:  شرعي فال عربة به .

احملرم ؟ اهللا عزوجل ، وحذف الفاعل للعلم به ؛ وأصل احلرام باللغة املنع ومنه حرمي البئر وهو ما حوهلا مما يكون 

(( حرمت عليكم محاية هلا ومينع غري مالكها من متلكه ، فأصل احلرام يف اللغة املنع أي منعتم من أمهاتكم 

ع أم يف العاقل أمهات ، ويف غري العاقل أمات حبذف اهلاء ؛ وأمهات مجع أم أو أمهة ؛ ويقال يف مج أمهاتكم ))

يشمل األم الدنيا واألم العليا   (( أمهاتكم ))فيقال: هذه الشياة أمات هذه األطفال أطفال الشياة ؛ وقوله: 

 ائكم ))(( آبكاجلدة وأم اجلدة وأم األب وأم األم وأم اجلد وأم اجلدة ، املهم أن نقول فيها كما قلنا يف قوله: 

البنات مجع بنت  (( وبناتكم )) يعين أا تشمل القريبة والبعيد من األمهات من جهة األب ومن جهة األم .

ويشمل البنت وبنت االبن وبنت البنت وإن نزل ، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول مجهور أهل العلم وإن  

ل الراجح داخلة كما سنبينها إن شاء اهللا يف كانت ال تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قو 



مجع  (( وعماتكم )) من األخوات ؟ األخوات مجع أخت ، وهن فروع األب األدىن . (( وأخواتكم )) الفوائد .

عمة ، وهن فروع األب األعلى يعين فروع اجلد ، فروع أب اجلد ، وفروع جد اجلد ، وهلم جرا ؛ وليعلم أن عمة 

يته من بنني وبنات ، انتبه هلذا ، عمة أبيه عمة لك وألوالدك وبناتك وأوالد أبنائك وأوالد الرجل عمة له ولذر 

من اخلالة ؟ اخلاالت فروع أب األم وإن عال ، والعمات فروع أب األب واخلاالت  (( وخاالتكم )) بناتك .

 ق واألخ ألب واألخ ألم .وإن نزلن ، ويشمل األخ الشقي (( وبنات األخ )) فروع أب األم يعين أخوات أمك .

ما نسبتك إىل بنات األخ ؟  عم ؛ وبنات األخت ؟ تكون خاال هلن ، بنات األخوات حرام على اإلنسان وإن 

؛ انتهى احملرمات من النسب وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، نزل 

؛ ويقال يف حصرهن على طريق  ع حمرمات بالنسبوخاالتكم ، وبنات األخ ، وبنات األخت ؛ هذه سب

؛ واضح ؟ نعم ؛  الفقهاء: األصول والفروع وفروع األصل ألدىن وإن نزل وفروع األصل األعلى دون فروعهن

األصول مثل األمهات واجلدات ؛ الفروع كالبنات وإن نزلن ؛ فروع األصل االدىن وإن نزلن ؟ هؤالء األخوات 

ات ؛ فروع األصل األعلى لصلبهم خاصة ؟ العمات واخلاالت ؛ لكن صلبه خاصة يعين وإن نزلن ، بنات األخو 

دون من نزل ، فبنت العمة مثال حالل وبنت اخلالة حالل ؛ هذا على طريق الفقهاء ؛ أما على طريق العبد وهو 

ولذلك لو تقول لعامي:  أفصح شيء وهو كالم اهللا عزوجل فال حيتاج إىل كبري التأمل ، ال حيتاج إىل كبري التأمل ؛

حيرم عليك نكاح األم والبنت واألخت والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت ؛ ذهب واضحا له مطمئنا 

متضحا له األمر ؛ لكن لو تقول: حيرم عليك األصول والفروع ؛ يقول ويش األصول والفروع ؟ وفروع األصل 

ا دون من نزل ؛ قال هذا شيء م ... ذهب يطلب ترمجة األدىن وإن نزلن ، وفروع األصل األعلى لصلبهم خاص

هلذا الشيء ؛ ولذلك سبحان اهللا العظيم القرآن أبلغ شيء مهما كان مهما تكلم أحد يف بالغته فإن القرآن أبلغ 

هذا صنف آخر ؛ ألن احملرمات  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))وجل:  مث قال عز منه وأوضح وأبني .

والرضاعة معروف  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))بالرضاعة ، باملصاهرة ؛ فيقول هنا: أصناف: بالنسب ، 

وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي ؛ أو إسقائه إياه بعد انفصاله عن الثدي كما لو جعل يف 

كلمة ط أرضع " فعل والفعل يف   (( الالتي أرضعنكم ))فنجال أو يف ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك ؛ وقوله: 

(( األصل اإلطالق واإلطالق يصدق مبرة واحدة ؛ فإذا قلت مثال: ضربت ، كم ؟ يصدق ملرة واحدة ؛ إذا 

فاآلية تدل على أن مطلق  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))يصدق ملرة واحدة أي بروعة واحدة  أرضعنكم ))

(( وأخواتكم من الرضاعة  اهللا يف الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك .الرضاع يثبت به التحرمي ، وسيأيت إن شاء 

من األخوات من الرضاعة ؟ هن بنات املرأة اليت أرضعتك وبنات زوجها ؛ صح ؟ األخوات من الرضاعة بنات  ))



صح  ، هن بنات املرأة اليت أرضعتك ؛ صح ؟ وبنات زوجهااملرأة اليت أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غريها 

وبنات زوجها ؛ ألن بنات زوجها يكن أخوات من األب ،  أو ال  ؟ صحيح  ، بنات الزوجة اليت أرضعتك

وبنات اليت أرضعتك أخوات لك من األب واألم يعين شقائق أو ألم يعين قد ترضعك بلنب زيد وهلا بنات من 

يشمل الشقيقات  ت من الرضاعة ))(( أخواعمرو فتكون بناا من عمرو أخوات لك من األم ؛ املهم أن قوله: 

مىت يكن شقيقات ؟ إذا أرضعتك من  ، والاليت لألب ، والاليت لألم ؛ واضح ؟ ال ، واضح ما فيه مالحظات .

لنب أبيهن ، إذا أرضعتك من لنب أبيهن صرن شقيقات ؛ ومىت يكن ألب ؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه 

؛ ألن األب واحد ، هذا أبوك من الرضاعة وأبو هؤالء النساء من  بنات من غريه ، من غري الذي أرضعتك

النسب ؛ ومىت يكن األخوات من األم ؟ إذا كانت هلا بنات من غري الزوج الذي أرضعتك وهي حبباله يكن 

أخوات لك من األم ؛ املهم إن األخوات من الرضاعة يشمل الشقيقات أو ألب أو ألم ؛ وهل يشمل من تقدم 

ال تتزوجها ؛ ألا  رضعت مع الطفل املسمى حممدا وهلا بنت قبله امسها فاطمة هل تتزوجها أو ال ؟مثال إذا 

من األم ؟ األم كما قلنا إذا أطلقت فهي اليت ولدت  (( وأمهات نسائكم ))يقول:  أختك من الرضاعة .

ء يعين الاليت ولدن نسائكم ، سافأمهات الن (( إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))اإلنسان ، قال اهللا تعاىل: 

أي زوجاتكم ، وال تكون املرأة زوجة إال بعقد  (( نسائكم ))الاليت ولدن نسائكم ، انتبهوا هلذه النقطة ! وقوله: 

(( صحيح فالبد من أن يكون العقد صحيحا ؛ ومن هنا ابتدئ الصنف الثالث ، احملرمات بأيش ؟ املصاهرة ؛ 

(( إن الاليت ولدن ؛ ما هو الدليل على هذا ؟ قوله تعاىل: ات النساء ؟ من يعرف أمه أمهات نسائكم ))

؛ السناء قلنا البد أن يكون النكاح صحيحا ؛ ألنه إذا مل يكن صحيحا مل تكن  أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))

ربائب مجع ربيبة   (( وربائبكم الالتي في حجوركم ))املرأة من نسائه ، فال تكون النساء إال بعد صحة العقد ؛ 

(( فكلمة   (( وربائبكم الالئي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))كصحائف مجع صحيفة ؛ 

بيان هلا يعين الربائب من هؤالء  (( من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))صفة لربائب ، و  الالتي في حجوركم ))

جاتكم الاليت عقدمت عليهن عقدا صحيحا إذ ال تكون يعين ؟ زو  (( من نسائكم ))النساء الاليت دخلتم ن ؛ و

(( من نسائكم هنا صفة لقوله:  (( الالتي دخلتم بهن )) (( الالتي ))املرأة من نساء الرجل إال بعقد صحيح 

(( الاليت دخلتم ن )) واملراد بالدخول ن اجلماع ، املراد بالدخول ن اجلماع دون اخللوة ؛ فهنا نفرق بني  ))

دخول الذي هو اجلماع وبني اخللوة ، اخللوة ال تؤثر ؛ الربائب ذكر اهللا فيهن قيدين ؛ القيد األول: أن تكون يف ال

حجر اإلنسان ، تزوج امرأة وهلا بنت من غريه ويضم البنت مع األم تكون عنده ، هذه يف حجره ؛ القيد الثاين: 

ان القيدان معتربان أو أحدمها هو املعترب ؟ يف هذا أن تكون املرأة قد دخل ا الزوج أي جامعها ؛ فهل هذ



وأن هذا  (( الالتي في حجوركم ))خالف بني العلماء ؛ فاجلمهور على أن القيد األول غري معترب وهو قوله: 

بناء على األغلب أو بيانا للحكمة من التحرمي ، وهي أا يف حجرك فتكون كبنتك ؛ والقول الثاين: أن القيد 

معترب ، القول الثاين أن القيد األول غري معترب وهو رأي اجلمهور ؛ يعين معناه أن بنت الزوجة حرام  األول غري

(( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليك سواء كانت يف حجرك أم مل تكن ؛ واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: 

، فدل هذا على أن القيد األول غري حيث صرح مبفهوم القيد الثاين وسكت عن مفهوم القيد األول  عليكم ))

فإن مل تكونوا دخلتم ن أو مل يكن يف حجوركم فال جناح معترب ؛ ألن اهللا سكت عنه ولو كان معتربا لقال: 

(( فإن لم تكونوا عليكم ، وملا سكت عن هذا علم أنه قيد ليس مبعترب ولكنه إما ... الغالب أو لبيان احلكمة 

؛ ذكرنا القول الثاين ؟ نعود  ما هو القول الصحيح ؟ الصحيح قول اجلمهور .م )) دخلتم بهن فال جناح عليك

 (( الالتي في حجوركم ))مرة ثانية حىت ال تتلخبطوا علينا كما تلخبط من قبل ، يف اآلية قيدان ؛ القيد األول: 

والن للعلماء ؛ القول األول: فهل القيدان معتربان ؟ فيه ق (( من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))، والقيد الثاين: 

أما معتربان وأن الربيب إذا مل تكن يف حجر اإلنسان يف حالل أو مل يكن دخل بأمها فيه حالل وأا ال حترم 

إال إذا اجتمع القيدان ، وقد دخل بأمه ؛ واضح ؟ نعم ؛ القول الثاين قول اجلمهور أن املعترب هو القيد الثاين وهو 

وأما القيد األول فليس مبعترب وإمنا ذكر بناء على األغلب أو بيانا  الالتي دخلتم بهن )) (( من نسائكمقوله: 

للحكمة ؛ واستدل اجلمهور لرأيهم هذا بأن اهللا تعاىل صرح مبفهوم القيد الثاين ومل يصرح مبفهوم القيد األول 

معتربا لقال: فإن مل تكونوا دخلتم ولو كان قيد األول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم )) فقال: 

 (( فإن لم دخلتم بهن ))ن أو مل يكن يف حجوركم فال جناح عليكم ؛ لو سكت اهللا عن املفهوم ومل يقل: 

لكان القيد معتربا وكانت احلجة مع من جعله شرطا ؛ فاملراتب ثالث: األوىل أن يقال: ربائبكم الاليت يف 

ن فإن مل يكن يف حجوركم أو مل تدخلوا بأمهام فال جناح عليكم ؛ ففي حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم 

هذه املرتبة يكون القيدان معتربين الشك ؛ ثانيا أن يقال: وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم 

الالتي في حجوركم  (( وربائبكم؛ الثالث كما يف اآلية أن يقول:  فهنا القيدان معتربان ، ن وحالئل أبنائكم

فهذا يلزم بأن القيد الثاين  من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم ))

  معترب والقيد األول غري معترب وهذا هو رأي اجلمهور وهو الصحيح ، واهللا أعلم  .

    

بالعبادة ،وقد كان اإلمام أمحد كما يذكر عنه جاء يف بعض النصوص أن العلم للعبد أفضل من انشغاله  السائل :

  أنه كان يصلي يف اليوم ثالمثائة ركعة وغريه من األئمة ، فكيف نوفق بينهما ؟



ألن هذا ضعيف  نوفق بينهما أوال نطالب بتصحيح النقل أنه صلى ثالمثائة ركعة يف اليوم ، هذه واحدة الشيخ :

يام رأى نفسه خاوية عن التعلق باهللا وما أشبه ذلك حىت اإلنسان ؛ وثانيا لو صح فهو ميكن فعله يوما من األ

أحيانا يف طلب العلم قد جيد يف قلبه قسوة خصوصا إذا دخل يف جمادالت أهل الكالم يف العقيدة يف اجلسم 

والعرض واجلوهر وما أشبه ذلك جيد شيئا من القسوة فينصرف بعض الشيء إىل العبادة اخلاصة ، واإلنسان طبيب 

فسه رمبا يرى يف بعض األحيان أن بقائه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم ويصلي أو يتعلم العلم ؛ ن

يقال ال يفطر وأحيانا يفطر حىت يقال ال يصوم ، وكذلك  وهلذا جتد النيب عليه الصالة والسالم أحيانا يصوم حىت

  . يف قيام الليل

  بري أم الكبري والصغري معا ؟السؤال يف القرب هل هو خاص بالك السائل :

هو خاص باملكلف أما الصغار فإمنا يسألون على قول عند الدفن فق: من ربك ، وما دينك ، ومن  الشيخ :

نبيك ؛ فرييهم اهللا الصواب ؛ على أن املسألة فيها خالف ، يف مسألة سؤال غري املكلف بعد الدفن هل ينزل إليه 

  امللكان ويسأالن أم ال .

  صحة العبادة مبين على العلم أليس كذلك ؟ السائل :

ما ميكن إنسان يتعبد هللا بعلم لكن ما هو العلم الذي هو تعلم اإلنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة  الشيخ :

(( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ما فيه شك  ة . فهموا من عمل الناس ؛العلم مثال ، العام

(( .  

(( حرمت عليم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال اهللا عزوجل:  ؛بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني 

وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الالتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات 

  . )) نسائكم وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ...

  سؤال احملرم ؟ الشيخ :

  ؛  وجل اهللا عز  الطالب :

  ملاذا حذف ؟  الشيخ :

  للعلم به ،  الطالب :

وكذلك  (( حرمت ))فاألمور الشرعية قد تكون بصيغ جمهولة كـ (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))كقوله:  الشيخ :

  . (( خلق ))األمور الكونية كمثل: 

  ما املراد باألمهات هنا ؟ الشيخ :



  املقصود هو أصول منك ؛   الطالب :

  لكن من هي إذا قال أم من هي ؟  الشيخ :

  اليت ولدت. الطالب :

  ما الدليل على أن األم يراد ا اليت ولدت ؟  الشيخ :

  . (( إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))قوله:  الطالب :

  هل تشمل األم هنا اجلدة وما علت ؟  الشيخ :

  . نعم تشمل الطالب :

  وهل تشمل من جاءت من قبل األب واألم أو من قبل األب فقط ؟  الشيخ :

  تشمل كالمها . الطالب :

ذكرنا قاعدة أن عمة اإلنسان عمة له ولذريته إىل يوم القيمة سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو  الشيخ :

  متفرعة من ذكور صحيح ؟ 

  نعم ؛  الطالب :

  واخلالة ؟  الشيخ :

  خلالة كذلك ؛ وا الطالب :

  واألخت ؟  الشيخ :

  األخت ال ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  األخت أقوى صلة به ؟  الطالب :

  ولو كانت ؛ ويش تكون األخت ؟  الشيخ :

  األخت تكون اخلالة ؛  الطالب :

  اخلالة فقط ؟  الشيخ :

  والعمة ؛  الطالب :

  العمة فقط ؟  الشيخ :

  العمة واخلالة ؛  الطالب :

  عمة أو خالة ؟  الشيخ :



  عمة إذا كانت أختا لألب وخالة إذا كانت أختا ألمه ؛  الطالب :

  اخلالة إذا كانت أخت األم صحيح ؟ويش تقولون صحيح ؟ العمة إذا كانت أخت األب و  الشيخ :

  أي نعم صحيح . الطالب :

ب واجلد ؛ كيف اجلد اجلد هل يتزوجه احملرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعين بالقرابة كم العدد ؟ األ الشيخ :

   أحد ؟ أقول من احملرمات بالنسب كم عددهم ؟

  سبع ؛ الطالب :

  عدد ؟ الشيخ :

  أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت ؛   الطالب :

  كم هؤالء ؟  الشيخ :

  سبع ، الطالب :

  هؤالء حمرمات بالنسب .  الشيخ :

 قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء ويش قالوا ؟  :الشيخ 

 



 األخ وبنـات وخـاالتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم عليكم (( حرمتتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

 فــي الالتــي وربــائبكم نســآئكم وأمهــات الرضــاعة مــن وأخــواتكم أرضــعنكم الالتــي وأمهــاتكم األخــت وبنــات

 أبنــائكم وحالئــل علــيكم جنــاح فــال بهــن دخلــتم تكونــوا لــم فــإن بهــن دخلــتم الالتــي نســآئكم مــن حجــوركم

  . رحيما )) غفورا كان اهللا إن سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين

  احملرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعين بالقرابة كم العدد ؟  الشيخ :

  األب واجلد ؛  الطالب :

  كيف اجلد اجلد هل يتزوجه أحد ؟ أقول من احملرمات بالنسب كم عددهم ؟  الشيخ :

  سبع ؛  الطالب :

  عدد ؟  الشيخ :

  أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت ؛  الطالب :

  كم هؤالء ؟  الشيخ :

  سبع ،  الطالب :

  هؤالء حمرمات بالنسب . الشيخ :

  قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط ويش قالوا ؟  الشيخ :

  األصول وإن علون ؛  الطالب :

  والثاين ؟  الشيخ :

  الفروع وإن نزلن ؛  الطالب :

  الثالث ؟ األصول وإن علون كذا ؟ وإن علون متأكد ؟  الشيخ :

  والفروع وإن نزلن ؛ الطالب :

فــروع األصــل األدىن وإن نــزلن ؛ بقــي واحــد ، مــن هــم الفــروع األصــل وإن نــزلن ؟ مــن أصــلك األدىن ؟   الشــيخ :

  أبوك وأمك ،  الطالب :

  إخوة ؛  الطالب :هذا أصلك األدىن ؛ فروع األم من هم بنسبة لك ؟  الشيخ :

ت اإلخـوة ؛ بقـي واحـد أحسنت ، إذا فروع األصل األدىن وإن نزل مثـل األخـوات وبنـات األخـوات ، بنـا الشيخ :

  ؟  م؟ فروع األصل األعلى دون فروعهن ؛ من ه

  دون الفروع ؛ العمات واخلاالت  الطالب :



  بنت العمة تصلح ؟ ما تصلح ؟ يعين هل يصح أن نتزوج ا أو ال ؟ يصح ، نعم . الشيخ :

وهنــا وقفنــا أظــن ؟ يعــين   ))(( وأمهــاتكم الالتــي أرضــعنكم بقــي احملرمــات بالرضــاعة وهــو الصــنف الثــاين ، قــال:  

(( وربـائبكم الالتــي فـي حجــوركم مـن نسـائكم الالتــي دخلـتم بهــن فـإن لــم  كأننـا أجلنـا الشـروط عنــد الفوائـد .

(( وحالئـل أبنـائكم الـذين مــن كـل هــذه مـن حمرمـات بالصـهر ؛ قـال:   تكونـوا دخلـتم بهـن فـال جنـاح علـيكم ))

 واململوكة ؛ لكن الزوجة حترم على أب الزوج مبجـرد العقـد ؛ وأمـا حالئل مجع حليلة ، وتشمل الزوجة  أصالبكم ))

، إذا وطئهــا ؛ وذلــك أن ... قبــل أن جيامعهــا حيتمــل أن تكــون الســلعة تبــاع  فــال حتــرم علــى أب الســيد إال بــالوطء

أو األمـة وتشرتى ؛ فإذا جامعهـا فقـد اختارهـا لنفسـه ؛ فاحلالئـل إذا مجـع حليلـة وهـي الزوجـة الـيت اسـتحلها بالعقـد 

مل يـذكر اهللا عزوجـل فيهـا قيـدا فتشـمل   (( حالئل أبنائكم الـذين مـن أصـالبكم ))اليت استحلها بالوطء ؛ وقوله: 

كل زوجة سواء دخل ا االبن أم مل يدخل ا ؛ وعلى هذا فزوجة االبـن حـرام علـى أبيـه وإن طلقهـا قبـل الـدخول 

أصـالب مجـع صـلب وهـو الظهــر ،  (( الـذين مـن أصــالبكم )): وإن طلقهـا قبـل اخللـوة لعمـوم اآليـة ؛ وقولــه تعـاىل

وهذا قيد ؛ قيد مـاذا خيرجـه ؟  (( الذين من أصالبكم ))املراد األبناء الذين ولدوا من مائه ؛ ألن هذا هو الصلب 

لـه ويقـول  مجهور العلماء على أنه خيرج به أبناء التبين الذين كان مـن عـادة النـاس يف اجلاهليـة أن يتبـىن اإلنسـان ابنـا

ابــن التبــين ، هــذا هــو رأي أنــت ابــين وجيعلــه كابنــه يف املــرياث وغــريه ؛ فقيــد االبــن هنــا لكونــه مــن الصــلب ليخــرج 

اجلمهـور ؛ ولكنــه ال مــانع مــن أن يقــال إنــه يشــمل ابــن التبـين وابــن الرضــاع ألن ابــن الرضــاع لــيس مــن صــلبه ؛ وابــن 

ــائكم طلــه الشــرع ، قــال اهللا تعــاىل: الرضــاع يســمى ابنــا شــرعا ؛ لكــن ابــن التبــين قــد أب (( ومــا جعــل أدعيــاءكم أبن

فــإذا كــان قــد أبطــل شــرعا فــال حاجــة إىل قيــد ذلكــم قــولكم بــأفواهكم واهللا يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل )) 

خيرجه ؛ ملاذا ؟ ألنه غري داخل يف معىن البنوة عند اإلطالق ، غري داخـل شـرعا وال حسـا كـذلك أيضـا ؛ ألنـه لـيس 

ائه ؛ وعلى هذا فيكون هذا القيد إلخراج ابن الرضاع أظهر منه إلخراج ابن التبين ألن ابن التبـين غـري معـرتف من م

به شرعا فال حاجة إىل قيد خيرجه مـن معـىن البنـوة ؛ وإىل هـذا ذهـب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا ، وإن كـان 

الراضــع وال عالقــة  واب ، أن املصــاهرة ال جتــري يفيظــن أنــه خــالف النــاس يف هــذا لكــن قولــه عنــد التأمــل هــو الصــ

وأب الزوج وابن الـزوج إمنـا هـو حـرام بـأيش  ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )للرضاع فيه ألن احلديث: 

(( وأن مث قـــال:  ؟ باملصـــاهرة ، فكيـــف نـــدخل يف احلـــديث مـــا مل يـــدخل فيـــه ؟ وكـــذلك أيضـــا يف اآليـــة الكرميـــة .

وهنـا حمــرم لــيس علينــا ولكنـه عمــل وهــو اجلمــع يعــين وحـرم علينــا أن جنمــع بــني األختــني ،  األختــين ))تجمعــوا بــين 

انتبه ! وهلذا ال يصح التعبري بأن نقول حترم أخت الزوجة أو حترم عمة الزوجـة ألن ذلـك لـيس وارد ال يف القـرآن وال 

( ال يجمع بين المـرأة وعمتهـا وبـين المـرأة ة: ويف السن (( وأن تجمعوا بين األختين ))يف السنة ، ففي القرآن: 



فاحلكم معلق بعمل وهو اجلمع وليس بعني وهي األخت أو العمة؛ وهلذا نقول إن تعبـري بعـض العلمـاء "  وخالها )

حتـرم أخـت زوجتـه وعمتهــا وخالتهـا " فيـه تسـاهل ، والصــواب أن يقـال: حيـرم اجلمـع بــني األختـني وبـني العمـة وبــني 

يشــمل األختــني  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين ))وقولــه:  وبــني املــرأة وخالتهــا ، هــذا هــو الصــواب . املــرأة وعمتهــا

نقــول فيهــا   (( إال مــا قــد ســلف ))؛ وقولــه: الشــقيقتني واألختــني مــن األب واألختــني مــن األم ؛ ألن اآليــة مطلقــة 

يعـين لكـن مـا قـد سـلف ا قـد سـلف )) (( وال تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إال مـكما قلنا يف قوله تعاىل: 

معفو عنه ، وإمنا ذكر اهللا عزوجل يل ... املقام ولئال ينشـغل اإلنسـان بفعلـه السـالف الـذي وقـع علـى الوجـه املنهـي 

عنـه ؛ وبنـاء علـى ذلـك الولـد احلاصـل مـن النكـاح مبـا سـلف مـاذا يكـون ؟ للـواطئ أو ال ؟ يعـين لـو كـان إنسـان قــد 

هلية وأتت منه بولـد وأسـلم يفـرق بينهمـا ألن سـبب التحـرمي بـاق ؛ لكـن الولـد الـذي حصـل نكح زوجة أبيه يف اجلا

ألجــل أن  (( إال مــا قــد ســلف ))مــن النكــاح األول ينســب إليــه شــرعا ، وهــذا واهللا أعلــم هــو احلكمــة مــن قولــه: 

د الــذي خلــق مــين يف يــزول مــا يف قلــب اإلنســان ائيــا ؛ ألنــه قــد يقــول إذا كــان حرامــا علــي فمــا مــوقفي أمــام الولــ

وهذا مما فـتح اهللا بـه اآلن ، أن هـذا هـو احلكمـة يف (( إال ما قد سلف )) ذلك الوقت ؟ فطمئن اهللا العباد بقوله: 

استثناء ما سبق أو استدراك مـا سـبق وإال قـد يقـول قائـل: مـا سـبق كيـف جيـري عليـه ؟ كيـف يرجـع التحـرمي عليـه ؟ 

مـن ذلـك هـو عظـم مقـام ، والثـاين: أنـه لـو تولـد ولـد يف ذلـك النكـاح فالولـد مبا يسمى أثر رجعيا ؟ نقول: احلكمـة 

هــذه مــرت علينــا كثــرية  (( إن اهللا كــان غفــورا رحيمــا ))... ألنــه معفــو عنــه وعــن آثــاره  ولــد شــرعي ال قلــق فيــه وال

الزمـان تفيـد حتقيــق وفيهـا تأكيـد ، تأكيـد امسـني مـن أمسـاء اهللا مبؤكـدين: إن ، وكـان ؛ ألن كـان كمـا أسـلفنا مسـلوبة 

الغفــور هــذه صــيغة مبالغــة مــن الغفلــة وهــو ســرت الــذنوب وعــدم  (( إن اهللا كــان غفــورا رحيمــا ))الوصــف ؛ وقولــه: 

املؤاخــذة عليهــا ، و" الــرحيم " كــذلك صــيغة مبالغــة مــن الرمحــة ، والرمحــة صــفة ذاتيــة هللا عزوجــل ؛ ولكــن هلــا آثــارا 

علم ، اجتـاه النـاس اجتاهـا سـليما ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ فهـذه األشـياء مـن آثـار مثل: نزول املطر ، سعة الرزق ، كثرة ال

( أنــت رحمتــي رمحــة اهللا وليســت هــي رمحــة ولكــن يطلــق عليهــا الرمحــة ألــا آثــار رمحــة اهللا كمــا قــال اهللا يف اجلنــة: 

(( ؛ لقولــه:  هـم اح هـؤالء السـبع بالنسـب ، كليسـتفاد مـن هـذه اآليــة الكرميـة: حتـرمي نكـ  .أرحـم بـك مـن أشـاء ) 

الـــذي جعلـــك ختصـــص هـــذا  افـــإن قـــال قائـــل: اإلضـــافة هنـــا إضـــافة التحـــرمي إىل األعيـــان فمـــ .حرمـــت علـــيكم )) 

يعين ال تنظروا إلـيهن ؟ ال تقتلـوهن ؟ مـن الـذي (( حرمت عليكم أمهاتكم )) بالنكاح ؟ أال جيوز أن يقول قائل: 

 (( وال تنكحوا ما نكـح آبـائكم مـن النسـاء ... ))السياق ؛ نقول سياق اآلية اليت قبلها  يقيد التحرمي بالنكاح ؟

كــل ذلــك يف النكــاح ؛ فتعــني أن يكــون املــراد بــه النكــاح ومــا زعمــه بعــض   فالســياق يف اآليــة الــيت قبلهــا وفيهــا أيضــا



ومـن فوائـدها: ثبـوت التحـرمي  جـه لـه .العلماء من اآلية من أن يف اآلية إمجـاال مـرتددا بـني كـذا وكـذا وكـذا فهـذا ال و 

  . (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))بالرضاع ؛ لقوله: 

ورمبـا كمـا حـدث اليـوم يقـف دون أن يكـون يف ذلـك مبالغـة مـا  يقدر أنه يسـري فيضـل واقفـا انتظـارا لـدخول اإلمـام 

يــة املســجد مث إن متكــن يكفيــه أن يصــلي أربــع ركعــات وهــذا حرمــان ، اإلنســان إذا دخــل يشــرع علــى الطــول يف حت

وإن أقام وهو يف الركعـة الثانيـة أمتهـا خفيفـة وإن كـان يف الركعـة األوىل قطعهـا حـىت حيصـل علـى أجـر حتيـة  منها فذك

بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ، احلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه  املســجد وال يقــف .

حتـرم ؛ توافقونـه ؟  مـا تقـول يف عمـة األم هـل حتـرم أو ال حتـرم ؟ مـن الشـيطان الـرجيم .وصحبه أمجعني ، أعوذ بـاهللا 

أخـت أبيـه هـل حتـرم  عمة األم هل حترم على اإلنسان ؟ ال حترم ؛ حترم ؟ عمة أمه ما هي عمته ؟ حـىت عمـة أمـه ؟ 

لذريتــه مــن بنــني وبنــات ، ذكرنــا أن عمــة اإلنســان عمــة لــه و  عليــه ؟ نعــم حتــرم ؛ أليــش ؟ ألــا عمتــه ، أي نعــم .

وذكرنــا الضــابط  . (( عمــاتكم وخــاالتكم ))وخالــة اإلنســان خالــة لــه ولذريتــه مــن بنــني وبنــات ، فتــدخل يف قولــه: 

الـذي ذكــره العلمـاء يف احملرمــات بالنسـب مــا هـي ؟ األصــول وأن علـوا ، مــن يـدخل يف األصــول ؟ األب مـا يتزوجــه 

حيرم على اإلنسان األصول من يدخل فيه ؟ األم وإن علـت يعـين اجلـدة  أحد ؛ لكن من يدخل يف األصول إذا قلنا

من قبل األب أو من قبل األم بعدت أو قربت تدخل يف األصول ؛ الثاين ؟ الفروع وإن نزلـت وتـدخل فيهـا األبنـاء 

ت وإن نزلـت ، والبنات ؛ ال تأتوا باألبناء هنا حنن اآلن يف عد النسـاء ، يـدخل فيهـا البنـت وبنـت االبـن وبنـت البنـ

بدون تفصيل ؟ بدون تفصيل ؛ الضابط الثالث ؟ فروع األصـل األعلـى دون فـروعهن ؛ صـحيح ؟ صـحيح ؛ الرابـع 

؟ فــروع األصــل األدىن وإن نزلــت ؛ صــحيح هــذا ؟ مــن هــم فــروع األصــل األدىن ؟ األخــوات ، وبنــان ،  وبنــات 

علـون ، الفـروع وإن نزلـت ، فـروع األصـل األدىن وإن اإلخوة ؛ ال ، متأكد ؟ نعم ؛ إذا هذه ضوابط: األصول وإن 

(( وأمهـــات قـــال تعـــاىل يف بقيـــة احملرمـــات:  نزلـــت ، فـــروع األصـــل األعلـــى لصـــلبهم خاصـــة ، مـــا نقـــول وإن نـــزلن .

(( وربـائبكم الالتـي فـي حجـوركم مـن  ة وإن علـون .الزوجـ هـاتأم ؟أمهـات النسـاء مـن يـدخل فيهـا  نسائكم ))

مــن يــدخل يف الربيبــة ؟ بنــات الزوجــة ؛ بناــا لصــلبها أو وإن نــزلن ؟ وإن نــزلن ؛  بهــن )) نســائكم الالتــي دخلــتم

ملســألة اانتبــه ! وإن نــزلن ؟ توافقونــه ؟ بنــات الزوجــة وإن نــزلن ؟ صــحيح ؛ هــذا هــو الــراجح ؛ فيــه راجــح مرجــوح يف 

نـزل ؛ إذا جيـوز للـزوج أن  هذا أسـلوب ابـن جـين ؛ مـن فـروعهن يعـين فـروح الزوجـة مـن صـلبها فقـط غـري مـن؟ هذه 

يتــزوج بنــت بنــت زوجتــه ؟ مــا ذكــرمت هــذا ؛ ال ، أعطينــاكم ضــوابط يف هــذه املســألة أســألكم عــن الضــوابط اآلن ؛ 

وإن نزل ؟ بنات الزوجة وإن نزل ؟ يعـين ببنـت بنتـه حـرام علـى الـزوج ؟ ال ، مسـألة احلجـر مـا هـو شـرط ، تبـني أنـه 

؟ بشـرط أن يـدخل ـا ؛ هـو دخـل ـا صـحيح هـو دخـل ـا هـل حيـرم عليـه  غري شرط ؛ حترم ؟ توافقـون علـى هـذا



بنات الزوجة ؛ ليس من الضوابط فروعها ليس من الربائب ؛ إذا حتل يعين جيوز للرجل أن يتزوج ببنت بنـت زوجتـه 

إن نـزلن مثـل ؟ نعم ؛ ويش تقولون ؟ ال توافقون ؛ نعـم الصـحيح مـا نوافقـه ؛ ألن الربائـب املـراد ـن فـروع الزوجـة و 

حالئل األبناء ؟ ال جيـوز أن يتزوجهـا زوجـة ابنـه ؟ ال ؛  بنات بناته ، بنات أبنائه وإن نزلن ؛ لكن بشرط الدخول .

وإن كــان قــد طلقهــا االبــن ؟ ولــو طلــق ؛ ولــو مــات عنهــا ؟ ولــو مــات عنهــا ؛ ولــو فســخ نكاحهــا ؟ نعــم ؛ ويــش 

القــول األول " إنــه خــرج مــن زوجتــه علــى أبيــه مــن الرضــاع ؟ مــا تقــول يف ابــن الرضــاع هــل حتــرم  تقولـون ؟ صــحيح .

مــا هــي الضــوابط يف حمرمــات بالصــهر  قــول اجلمهــور ؛ والثــاين قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة . التبــين " قــول مــن ؟

عرفنا بالعدد نريد نعرفها بالضوابط ؟ الضابط األول ؟ ما درسنا ؛ ما أعطيناكم ضوابط احملرمـات يف النسـب ؟ بلـى 

طيـــب الضـــوابط يف الصـــهر: حيـــرم علـــى الـــزوج خاصـــة أصـــول زوجتـــه وفروعهـــا ، أصـــول زوجتـــه  طيـــب الصـــهر ؟  ؛

وفروعهــا علــى الــزوج خاصــة ؛ لكــن األصــول مبجــرد العقــد والفــروع البــد مــن الــدخول ؛ الفــروع مساهــا اهللا الربائــب 

اصـة أصـول زوجهـا وفروعـه ، علـى واألصول مساها اهللا أمهات نسائكم ، على الزوج خاصة ؛ وحيرم على الزوجة خ

الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه هذه حمرمـات بالصـهر ، أربعـة: أصـول الـزوج علـى مـن ؟ علـى الزوجـة خاصـة ، 

فـــروع الـــزوج علـــى الزوجـــة خاصـــة ؛ أصـــول الزوجـــة علـــى الـــزوج خاصـــا ؛ وهـــذه الـــثالث مبجـــرد العقـــد ، يـــدخل فيـــه 

بنــاء علــى  وع الزوجــة علــى الــزوج خاصــة ؛ لكــن هــذا بشــرط الــدخول .التحــرمي مبجــرد العقــد ؛ عــرفتم ؟ الرابــع: فــر 

ذلك هل جيوز لإلنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟ نعم جيوز ، ال جيوز ؛ جيـوز ؟ خطـأ ؛ فيـه تفصـيل أي نعـم ؛ ال 

ل هـذا ال ، ال نقيد ، بنت زوجة أبيـه إذا كانـت الزوجـة ... ـا أمـه مـا جيـوز  ؛ أليـش ؟ ألـا أختـه ؛ علـى كـل حـا

جيـوز هل جيوز أن يتزوج أم زوجـة أبيـه ؟  يعين ما هو بوارد عند أحد ، إذا جيوز لإلنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه .

؛ ال جيوز ؛ طيب نشوف ، اآلن حنن قلنا التحرمي يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة ، الزوج حيرم عليـه أصـول 

لـــزوج وفروعـــه ؛ هـــذا الرجـــل أراد أن يتـــزوج أم زوجـــة أبيـــه ؟ جيـــوز ؛ الزوجـــة وفروعهـــا ، والزوجـــة حتـــرم عليهـــا أصـــول ا

انتبهـــوا هلــذا ! التحـــرمي يتعلـــق  ، أليــش ؟ ألن أصـــول الزوجــة الـــيت حيـــرمن علــى الـــزوج خاصــة ، علـــى الزوجـــة خاصــة

عـه ؛ بالزوج فقط وبالزوجة فقط ، الزوج حيرم عليه أصول الزوجة وفروعهـا ، والزوجـة حيـرم عليهـا أصـول زوجهـا وفرو 

يشــرتط ، هــذه حمــرم عليــه بالتأبيــد مــا هــو حمــرم ...  .الصــهر والقــرآن واضــح يف هــذا بهــذا هــو الضــابط يف احملرمــات 

هذه على التأبيد ، مـن حـني مـا يعقـد علـى املـرأة حيـرم عليـه أصـوهلا أبـد اآلبـدين وحيـرم عليـه فروعهـا أبـد اآلبـدين إذا 

أخت الزوجة حرام على الزوج هكذا نقول ؟ ال ما نقول هكذا ، نقول اجلمع بـني الزوجـة وأختهـا حـرام  دخل ا .

 يعين وحرم علـيكم أن جتمعـوا بـني األختـني . (( أمهاتكم ))هذه معطوفة على  (( وأن تجمعوا ))؛ ألن اهللا قال: 

بـاجلمع فـال جيـوز لإلنسـان أن جيمـع بــني  احملرمـات بـاجلمع ثالثـة: أخـت الزوجـة ، وعمتهـا، وخالتهـا ؛ هــذه حمرمـات



املـــرأة وأختهـــا وال بـــني املـــرأة وعمتهـــا ؛ مـــا صـــفتها بعمتهـــا ؟ بنـــت أخيهـــا ، وابـــن ... وخالتهـــا بنـــت أختهـــا ، هـــذه 

الــثالث حمرمــات بــاجلمع ؛ والشــك أن هـــذا مــن ضــابط ذكــره الفقهـــاء أنــه حيــرم اجلمــع بـــني كــل امــرأتني لــو قـــدرت 

خــرى بنســب أو رضــاع ال مصــاهرة ؛ ألن هــذا اآلن حيتــاج إىل زمــن لتصــوره مث التطبيــق ؛ إحــدامها ذكــر مل حتلــل لأل

لكن إذا قلت: اجلمع بني املرأة وأختها كمـا يف القـرآن ، اجلمـع بـني املـرأة وعمتهـا وبـني املـرأة وخالتهـا كمـا يف السـنة 

طيــب ذكرنــا الضــوابط  لفوائــد .أظــن تكلمنــا عليهــا ؟ بقيــت ا (( إال مــا قــد ســلف إن اهللا غفــور رحــيم ))؛ قــال: 

السـبع ؟ يف الفوائـد ؟ الزم نـذكره يف الفوائــد ؛ ذكرنـا يف الشـرح ؛ ممكــن حنيـل أجلـه علــى مـا سـبق يف التفســري ؛ ألن 

الثـاين: ثبـوت التحـرمي بالرضـاعة ؛  املهـم أن نعـرف أن األم يـدخل فيهـا األم واجلـدة ومـن قبـل األب ومـن قبـل األم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األم عند اإلطالق ال يـدخل فيهـا األم مـن  . لالتي أرضعنكم ))(( وأمهاتكم القوله: 

ــــه:  (( الرضــــاعة ؛ وجــــه ذلــــك أنــــه لــــو كانــــت األم مــــن الرضــــاعة تــــدخل يف األم عنــــد اإلطــــالق مــــا احتــــيج إىل قول

رع علـى هـذه الفائـدة: ويتفـ . (( حرمت علـيكم أمهـاتكم ))ألا تدخل يف قوله: وأمهاتكم الالتي أرضعنكم )) 

أم الزوجــة مــن الرضــاعة ال تــدخل يف قولــه:  ((  وأمهــات نســائكم ))أن أم الزوجــة مــن الرضــاع ال تــدخل يف قولــه: 

فـــإذا قـــال قائـــل: أم  ملـــاذا ؟ ألن األم عنـــد اإلطـــالق ال يـــدخل فيهـــا األم مـــن الرضـــاعة . (( وأمهـــات نســـائكم ))

؟ قلنـا ال نسـلم هـذا ؛ أليـش ؟ ألن األم  (( وأمهـات نسـائكم ))ولـه: الزوجة من الرضاع حرام لدخوهلا يف عموم ق

(( حرمــت علــيكم أمهــاتكم )) (( وأمهــاتكم الالتــي عنــد اإلطــالق ال يــدخل فيهــا األم مــن الرضــاع بــدليل قولــه: 

ومـن  ولو كانت األم عند اإلطالق يدخل فيها األم من الرضاعة لكان يف اآلية تكـرار ينـايف البالغـة . أرضعنكم ))

ملـن أرضـعته أمـا ؛ لكـن ال ينبغـي أن يقوهلـا إال  فوائدها: ثبوت األمومة بالرضاع ؛ وعلى هذا فيصح أن يقول القائل

فأنــت تقــول أمــي مــن الرضــاعة ، تقيــد لــئال يتــوهم  (( وأمهــاتكم الالتــي أرضــعنكم ))مقيــدا ألن اهللا قيــدها فقــال: 

ة ما يطلقه كثري مـن النـاس علـى زوجـة األب أـا عمـة وبعضـهم ويتفرع من هذه الفائد السامع أا أم من النسب .

يســميها خالــة علــى اإلطــالق ، وكــذلك مــا يفعلــه بعــض النــاس مــن إطــالق اســم العــم أو اخلــال علــى أب الزوجــة ، 

هـذا غلـط ألــا تسـمية ال تصــح لغـة وال شـرعا ؛ وهلــذا ـى النــيب عليـه الصـالة والســالم عـن تســمية العشـاء بالعتمــة 

فمــن بعــد  ( ال يغلــبن األعــراب علــى صــالتكم العشــاء تســمونها العتمــة فإنهــا فــي صــالة اهللا العشــاء ) وقــال:

صالة العشاء كما يف القرآن ؛ فاملصطلحات أو احلقـائق الشـرعية ال ينبغـي أن تطلـق علـى خـالف احلقـائق الشـرعية 

والرضــاع يصــدق مبــرة  التــي أرضــعنكم ))(( أمهــاتكم الومــن فوائــدها: أن املرضــعة حتــرم مبطلــق الرضــاعة ؛ لقولــه:  .

بـــل مبصـــة ؛ ألن املصـــة مـــن ثـــدي املـــرأة ... ؛ وعلـــى هـــذا فيثبـــت التحـــرمي مبجـــرد رضـــعة واحـــدة ؛ وإىل هـــذا ذهـــب 

الظاهريـــة وقـــالوا إن التحـــرمي بالرضـــاع يثبـــت بالرضـــاعة الواحـــدة ألنـــه جـــاء مطلقـــا يف القـــرآن ، واملطلـــق يصـــدق مبـــرة 



واحدة ؛ولكن الصحيح أن هذا اإلطالق يف القرآن قد قيدته السنة فيمـا صـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

ــان )( ال تحــرم المصــة وال المصــتان أو اإلمالجــة وال اإليف قولــه:  ال حتــرم املصــة وال املصــتان ؛ طيــب و  مالجت

مفهومـه أن مـا زاد عليهمـا  لمصـة وال المصـتان )( ال تحـرم االثالث حترم مبقتضى مفهـوم هـذا احلـديث الثالث ؟ 

حيـرم ؛ وإىل هــذا أيضـا ذهــب كثـري مــن العلمـاء ، أهــل القيـاس مــا هـو أهــل الظـاهر أهــل القيـاس ، وقــالوا إن الــثالث 

حمرمة ملفهوم احلديث ؛ وقال بعض العلماء ال حيرم إال مخسـة ملـا صـح يف مسـلم عـن عائشـة رضـي اهللا عنهـا قالـت: 

نزل من القـرآن عشـر رضـعات معلومـات فنسـخن بخمـس معلومـات فتـوفي رسـول اهللا صـلى اهللا ( كان فيما أ

وإىل هـذا ذهـب اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا إىل أن احملـرم مخـس رضـعات عليه وآله وسلم وهي فيمـا يقـرأ مـن القـرآن ) 

رض املفهـوم واملنطــوق بــأن حتـرمي الـثالث بـاملفهوم وإذا تعـا ( ال تحـرم المصـة وال المصـتان )وأجـاب عـن احلـديث 

ال حتـرم  ( ال تحـرم المصـة وال المصـتان )يقدم املنطوق ؛ ملاذا ؟ ألن املفهوم واسع يصدق بصورة واحدة كمـا يف 

، والــثالث واألربــع واخلمــس والعشــر مســكوت عليــه بــاملفهوم ، إذا رضــع مخــس رضــعات ثبــت التحــرمي ، فــإذا قلنــا 

املنطـوق يعـين مفهومـه اثنتـان حتـرم ، ومـا زاد ؟ فيصـدق بصـورة واحـدة  يثبت التحرمي خبمس رضعات فإننا مل خنالف

؛ هلذا نقول إننا نقدم داللة املنطـوق ؛ لكـن بعـض العلمـاء طعـن يف هـذا احلـديث طعنـا موجعـا ، قـال هـذا احلـديث 

ومل ال يصــح ولـــو كـــان يف مســـلم ، كيـــف يتــوىف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســلم وهـــي فيمـــا يتلـــى مـــن القـــرآن 

جنــدها اآلن يف القــرآن ؛ ألن الواجــب إذا كــان بعــد وفــاة الرســول عليــه الصــالة والســالم موجــودة يف القــرآن جيــب أن 

ال ... ولــو فــتح البــاب لكــان هــذا ســبيال إىل تصــحيح قــول الرافضــة إن يف القــرآن شــيئا حمــذوفا ؛ وبنــاء علــى ذلــك 

ال يتبـني أن  أو نأخذ باإلطالق ؛ ولكن عنـد التأمـل ) ( ال تحرم المصة وال المصتانفاملنت منكر ونأخذ حبديث 

هذا طعن يف احلديث ؛ ألن عائشـة صـرحت بالنسـخ ؛ ولكنهـا كانـت ممـا يتلـى مـن القـرآن عنـد وفـاة الرسـول صـلى 

اهللا عليه وآله وسـلم لعـدم علـم التـايل هلـا بالنسـخ ، وهـذا أمـر واقـع ؛ فاحلـديث يـدل علـى أن النسـخ وقـع متـأخرا مل 

بعض الناس فصار يقرأ فيما يتلوا من القـرآن ؛ وإذا زال اإلشـكال فإنـه ال ينبغـي أن يتجـرأ علـى طعـن الـرواة  يعلم به

؛ ألنك إذا حكمت بنكـارة املـنت حكمـت بـوهم مـن ؟ وهـم الـرواة وخطـأهم ، وهـذا شـيء صـعب ؛ فمهمـا أمكـن 

؛ لكــن إذا كــان غــري خمــالف وميكــن اجلمــع قبــول خــرب الثقــة فاقبــل ؛ أمــا إذا مل ميكــن وكــان خمالفــا للقــرآن فــال تقبــل 

فامجع ؛ وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد رمحه اهللا هو الصحيح أا مخـس رضـعات ، ويف احلـديث " معلومـات " 

فيفيد لو وقع الشك يف عددها هل هي مخس أو أربع فال عربة به ، ال عربة ذه الرضاعة ؛ ألن احلـديث قيـد مبـاذا 

لشك ال يثبت احلكم ؛ وهذا مما يطمئن اإلنسان ملا يفيت به اإلنسان يف هذه املسـألة ألن كثـريا ؟ مبعلومات ، ومع ا



مــن النــاس يــأيت إيل يقــول الرضــاعة ثابــت لكــن مــا نــدري كــم الرضــاعة ، نقــول احلمــد هللا مــادام إن احلــديث مخــس 

  ه احلكم . برضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ ال يثبت 

 



 األخ وبنــات وخــاالتكم وعمــاتكم وأخــواتكم وبنــاتكم أمهــاتكم علــيكم (( حرمــتتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

 فــي الالتــي وربــائبكم نســآئكم وأمهــات الرضــاعة مــن وأخــواتكم أرضــعنكم الالتــي وأمهــاتكم األخــت وبنــات

 أبنــائكم وحالئــل علــيكم جنــاح فــال بهــن دخلــتم تكونــوا لــم فــإن بهــن دخلــتم الالتــي نســآئكم مــن حجــوركم

  . رحيما )) غفورا كان اهللا إن سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين

وهـذا الــذي ذهــب إليـه اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا هـو الصــحيح أــا مخــس رضـعات ، ويف احلــديث " معلومــات " فيفيــد 

لــو وقــع الشــك يف عــددها هــل هــي مخــس أو أربــع فــال عــربة بــه ، ال عــربة ــذه الرضــاعة ؛ ألن احلــديث قيــد مبــاذا ؟ 

ا يفـيت بـه اإلنسـان يف هـذه املسـألة ألن كثـريا مبعلومات ، ومع الشك ال يثبـت احلكـم ؛ وهـذا ممـا يطمـئن اإلنسـان ملـ

مــن النــاس يــأيت إيل يقــول الرضــاعة ثابــت لكــن مــا نــدري كــم الرضــاعة ، نقــول احلمــد هللا مــادام إن احلــديث مخــس 

بقــي علينــا أن ننظــر هــل ميكـــن  حلكـــم .ه ابــرضــاعات معلومــات فــإن مــا شــك فيـــه لــيس معلومــا وحينئــذ ال يثبــت 

نعــم ميكــن ، ميكــن أن يقيــد إطــالق القــرآن بالســنة كمــا خيصــص عمــوم القــرآن كــذلك  إطــالق القــرآن بالســنة ؟ أي

بالسنة ؛ وأن نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسـخ القـرآن بالسـنة إذا صـحت ؛ ألن الكـل مـن عنـد اهللا عزوجـل 

رم كـــم ؟ مخـــس قـــد ينســـخ اهللا قولـــه بقولـــه وقـــد ينســـخ اهللا قولـــه بقـــول رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ؛ إذا احملـــ

رضاعات معلومات ؛ فما هي اخلمس أو ما هـي الرضـع علـى األصـح مـا هـي الرضـع ؟ مخـس رضـعات مشـبعات ؛ 

( ال املشــبعات مــا يف احلــديث مخــس رضــعات مشــبعات ؟ مخــس رضــعات فقــال بعضــهم: الرضــعة املصــة ، لقــول: 

فقد رضع وأتاه اللـنب مبصـته ؛ وعلـى ن الطفل إذا مص أومصة هي الرضعة ، ومعلوم تحرم المصة وال المصتان ) 

هــذا ميكـــن أن تكـــون اخلمــس يف جملـــس واحـــد ويف نفـــس واحــد أو ال ؟ الطفـــل ميكـــن ميــص مخـــس مـــرات يف نفـــس 

واحــد ؟ ميكــن أن ميــص مخــس مــرات والثــدي يف فمــه ؛ ولكـــن هــذا فيــه شــيء مــن االشــتباه ح ألن اإلحاطــة ـــذا 

ام الثـدي فمـادام الصـيب ملتقمـا بالثـدي فهـذه رضـعة وإذا أطلقـه بـأي صعبة ؛ وقال بعض العلماء املراد بالرضعة التقـ

سـبب مـن األسـباب فقـد متــت الرضـعة سـواء أطلقـه للتــنفس أو لسـماع صـوت أزعجـه أو مللــل أمـه مـن اجلهـة اليمــىن 

لثـدي فهـي رضـعة ، لفمـادام الطفـل ملتقمـا تحوله إىل اليسـرى أو مـا أشـبه ذلـك ؛ املهـم أن الرضـعة التقـام الثـدي تو 

وإذا أطلقــه ألي ســـبب فقــد متـــت الرضــعة ؛ وعلـــى هـــذا ميكــن أن تـــتم اخلمــس يف جملـــس واحــد ؛ هـــذان القـــوالن ، 

( إن أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة أي وجبة بالرضاع كما تقـول أكلـة ، كمـا جـاء يف احلـديث: القول الثالث: 

احلمـد كلمـا أكلـت لقمـة قلـت احلمـد هللا أو عنـد االنتهـاء ؟ هـل  اهللا ليرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمد عليه )

عنــد االنتهــاء ؛ فيكــون الرضــعة كاألكلــة متامــا ؛ فالبــد أن تكــون الرضــعة األخــرى منفصــلة عنهــا بــزمن يعــد انفصــاال  

كـأن تكـون واحـدة يف الصـباح وواحـدة يف السـماء ووحـدة يف الليـل وواحـدة يف السـحر ومـا أشـبه ذلـك ؛ وهـذا هـو 



شيخنا عبد الرمحن ابن سعدي رمحه اهللا أن املراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصاال بينا لتكـون رضـعة   اختيار

كاملة ؛ وإذا قدرنا أن احلديث حيتمـل املعـاين الثالثـة وهـي: املصـة ، التقـام الثـدي ، الوجبـة مـن الرضـاعة ؛ فاألصـل 

ء علــى هــذا األصــل يكــون الــراجح الثالــث أو األول أو احلــل حــىت يقــوم دليــل بــني علــى أن هــذا الرضــاع حمــرم ؛ وبنــا

الثــاين ؟ الثالــث وهــو األخــري ألن نقــول داللــة احلــديث علــى املعــىن األول مشــكلة فيهــا اشــتباه ، وعلــى املعــىن الثــاين 

فيهــا اشــتباه ، وعلــى املعــىن الثالــث تتفــق األقــوال مــا فيــه اشــتباه ؛ وحينئــذ نأخــذ ــذا ألن األصــل احلــل حــىت يثبــت 

مطلـق مقيــد بالسـنة ، مخــس رضـاعات ؛ أيضــا (( الالتــي أرضــعنكم )) لتحـرمي بقـني لريفــع هـذا األصــل ؛ إذا اآليـة ا

ظــاهر اآليــة أنــه يشــمل اإلرضــاع يف الصــغر واإلرضــاع يف الكــرب فهــل  (( الالتــي أرضــعنكم ))يف اآليــة إطــالق آخــر 

راد ، أن إرضـــاع الكبــــري كإرضــــاع الصــــغري هـــذا مــــراد ؟ نقــــول نعـــم هــــذا مــــراد عنـــد بعــــض العلمــــاء عنـــد الظاهريــــة مــــ

ا عنـد أيب حذيفـة مـن أبنـاءه الـذين تبنــاهم يف نسـوا لقـوهلم حبـديث السـامل مـوىل أيب حذيفـة حيـث كـان متضـمواستأن

اجلاهليــة ، ومعلــوم أنــه إذا كــان ابنــا فســوف يــدخل علــى البيــت لــيال وــارا ويف أقصــى البيــت وأدنــاه كالولــد متامــا ، 

لتبــين جــاءت امــرأة أيب حذيفــة إىل النــيب عليــه الصــالة والســالم وقالــت إن ســاملا كــان يــدخل علــيهم فلمــا أبطــل اهللا ا

يعـين وإذا حرمـت عليـه جـاز لـه أن ينظـر إليـك  ( أرضـعيه تحرمـي عليـه )يعين ويشق علينا أن نتحـرز منـه ؛ فقـال: 

ق ؛ أعـــرفتم ؟ وقـــال بعـــض وأن خيلـــو بـــك وهـــو كبـــري ؛ وهـــذا احلـــديث مطـــابق لظـــاهر اآليـــة فيكـــون شـــاهدا لإلطـــال

أي إرضـــاع  (( وأمهـــاتكم الالتـــي أرضـــعنكم ))العلمـــاء إنـــه ال يعـــرب الرضـــاع إال إذا كـــان يف احلـــولني ؛ ألن قولـــه: 

فمــا كـــان يف احلــولني فهـــو  (( والوالـــدات يرضــعن أوالدهـــن حــولين كـــاملين ))املعتــرب شــرعا وقـــد قــال اهللا تعــاىل: 

(( الالتــي  عــربة بــه ؛ ألن هــذا هــو زمــن اإلرضــاع الــذي قــال اهللا تعــاىل فيــه: رضــاع معتــرب ومــا كــان بعــد احلــولني فــال

وهذا هو املشهور عند أكثر أهل العلم وهو املشهور مـن مـذهب اإلمـام أمحـد أن العـربة بـاحلولني فيمـا   أرضعنكم ))

؛ وعليـه فلـو أرضـعته كان قبلهما فهو رضاع معترب وما كان بعدمها فليس مبعترب ؛ قالوا: وهذا حد فاصل ال ي ... 

ثــالث مــرات يف يــوم الســبت والرابــع يف ضــحى يــوم األحــد واخلــامس بعــد ظهــر يــوم األحــد لكــن كانــت والدتــه عنــد 

زوال الشمس يعين يتم سنتني عند زوال الشمس فهل هذا الرضـاع معتـرب أو غـري معتـرب ؟ غـري معتـرب ؛ ألن اخلـامس 

تتهضـم بعـد ، هـي يف معدتـه ولكـن متـت السـنتان ، كمـا أن الرجـل قبـل وقع بعد احلولني فال يعترب مع أن الرابعة مل 

مخسة عشـر سـنة غـري بـالغ وبعـدها بـالغ يعـين لـو أن الشـخص فعـل شـيئا يشـرتط فيـه البلـوغ ضـحى اليـوم الـذي بلـغ 

و معتـرب فهـ م، فمـا كـان قبـل الفطـا مفيه فإنه ال يؤاخذ به وآخر النهار يؤاخذ به ؛ وقال بعض العلماء: املعترب الفطـا

وهـذا وإن كـان فيـه شـيء  ( ال رضاع إ الما أنشز العظـم وكـان قبـل الفطـام )حلديث: وما كان بعده فليس مبعترب 

من النظر من حيث الصحة يعين أنه ضعيف ؛ لكنه يؤيده النظر ألن اإلرضاع قبل الفطام يـؤثر يف منـو الولـد ولـيس 



والكبــري يف تـــأثري الرضــاع ؛ ألنــه إذا فطـــم وصــار ال يأكـــل إال لــه إال هــذا الغـــذاء وبعــد الفطـــام ال فــرق بــني الصـــغري 

من له عشر سنوات ، تأثري الغـذاء عنـده اللـنب كتـأثريه عنـد صـاحب عشـر سـنوات ؛ وهـذا  الطعام ال فرق بينه وبني

مـن حيـث القول ـ أعين احلكم معلق بالفطام ـ اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا ، أن العـربة بالفطـام ؛ وهـذا 

املعىن كما مسعتم أصح ؛ لكن فيه شيء من العسر وذلك لعـدم انضـباطه لـبعض األحيـان ؛ ألن الطفـل لـيس يفطـم 

ولــو قــال قائــل: باعتبــار األكثــر مــن الفطــام أو الســنتني مل  مــرة واحــدة بــل يفطــم شــيئا فشــيئا لصــعوبة الفطــام عليــه .

تــد احلكـم إىل سـنتني ، وإن متــت السـنتان قبــل فطامـه امتــد يكـن هـذا القــول بعيـدا ؟ يعــين فـإذا فطـم قبــل السـنتني ام

احلكم إىل فطامه ، لو قيل ذا لكان جيـدا لكـن تعليقـه بالفطـام أصـح مـن حيـث املعـىن ؛ ألنـه إذا فطـم ال يتغـذى 

، باللنب ؛ وليس معىن قولنا ال يتغذى منه إنه ال يستفيد منه ، ال اإلنسان يسـتفيد مـن اللـنب لـو عمـره مخسـني سـنة 

فــإن قــال قائــل: مــا  لــو كــان لــه مخســني ســنة يســتفاد مــن اللــنب ؛ لكــن ال يتغــذى بــه وال صــار غــذاء لــه إذا فطــم .

اجلـواب عـن إطــالق اآليـة وعــن قصـة ســامل ؟ قلنـا: أمــا إطـالق اآليـة فقــد ذكرنـا أــا مقيـدة بعــدد مخـس رضــاعات ، 

(( الالتـي أرضـعنكم ما اشرتاط الفطام ألنه قال:  فهي تقيد بزمن أيضا وهو احلولني ، مث إن ظاهر اآلية أيضا يؤيد

يعــين يف وقــت الرضــاعة ؛  (( أرضـعنكم ))؛ فظــاهره أن  ومعلـوم أن الكبــار لــيس مـن املراضــيع قــد فطمـوا وانتهــوا ))

ونرد عليهم بالنسبة لقصة سامل موىل أيب حذيفة بأحـد وجهـني ، بـل بثالثـة أوجـه: إمـا أـا منسـوخة ؛ أو خمصوصـة 

؛ عرفتم ؟ منسـوخة ؛ أو خمصوصـة بعـني ؛ أو خمصوصـة بـه نوعـا ؛ أمـا القـول  عينا ؛ أو خمصوصة به نوعاخاصة به 

بأــا منســوخة فهــذا لــيس بشــيء ؛ ألن األصــل عــدم النســخ والبــد مــن إثبــات بالتــاريخ وتعــذر اجلمــع ؛ وأمــا القــول 

ا حبكم إال ملعىن فيه حـىت النـيب عليـه بأا خمصوصة به عينا فضعيف أيضا ؛ ألن اهللا عزوجل ال ميكن أن خيص أحد

الصالة والسالم ما خص به من األحكام إال ألنـه نـيب ال ألنـه حممـد بـن عبـد اهللا ، ألنـه نـيب ؛ فالبـد مـن علـة يتغـري 

ا احلكم وخيصص به من اتصف ا ؛ وما املعىن الذي خيص به سـامل حـىت نقـول إن احلكـم ال يتعـداه وأنـه خـاص 

إن احلكــم ال يتعــداه وأن احلكــم خــاص بــه صــار معنــاه أنــه حكــم لــه بــذلك ألنــه ســامل مــوىل أيب  بــه ؟ ألنــه لــو قلنــا

حذيفــة ، وهــذا ال معــىن لــه ؛ وعلــى هــذا فيضــعف هــذا القــول أيضــا أنــه خــاص بــه عينــا ؛ بقــي أن يكــون خاصــا بــه 

 ميكـن ؛ ملـاذا ؟ ألن نوعا يعين فإذا يوجد حال مثل حال سامل ثبـت احلكـم ، ثبـت احلكـم وهـذا ال ميكـن اآلن ، ال

ابن التبين بطل ما ميكن ؛ وعلى هذا فال يريد علينا أبدا مادمنا قررنا أنه ال أحد خيصص عينا حبكـم مـن شـريعة اهللا 

البد أن يكون هناك معىن يتعدى إىل نوعه ، وهذا ال ميكن ؛ لكن شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا مل يعتـرب يف بعـض كـالم 

وأنه مـىت احتـيج إىل إرضـاع لت إنه البد مراعاة التبين ، ومعىن القول الثاين يعتربه احلاجة له ، كالم األول يوافق ما ق

( إيــاكم الكبـري رضـع وثبــت حكـم الرضــاع ؛ ولكـن قولــه هـذا ضـعيف ؛ ألن النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم قـال: 



أو عمـه أو خالـه أو مـا أشـبه  مـن احلمـو ؟ أخـو الـزوج ) والدخول على النساء قالوا يا رسول اهللا أرأيت الحمو 

ومعلـوم أن أخ الـزوج حيتـاج إىل الـدخول إىل بيـت أخيـه السـيما إذا كـانوا يف  ( قـال الحمـو المـوت )ذلك ، قريبـه 

بيـت واحـد ؛ ولـو كـان إرضــاع الكبـري مـؤثرا لقـال احلمــو ترضـعه زوجـة قريبـه ليـزول احلــرج فلمـا مل يقـل ذلـك علــم أن 

حكــم رضــاع الكبــري ، وأنــه البــد أن تكــون حاجــة خاصــة نتمشــى ــا علــى كــل مــا  مطلــق احلاجــة ال يــؤثر يف ثبــوت

حصـــل يف قضـــية ســـامل مـــوىل أيب حذيفـــة ؛ وإذا اعتربنـــا ذلـــك صـــارت اآلن غـــري موجـــودة ؛ وـــذا تســـلم األدلـــة مـــن 

يـث هـل البـد مـن مباشـرة اإلرضـاع حب (( أمهـاتكم الالتـي أرضـعنكم ))فيـه أيضـا  التعارض وحيصـل اجلمـع بيـنهم .

لـو صـب اللــنب يف إنـاء وشــربه الطفـل ال يــؤثر أو ال ؟ اجلـواب: ال ، لـيس مــن الشـرط أن يلــتقم الثـدي بــل لـو صــب 

يف إنــاء وشــربه وفــرق لــه ذلــك مخــس مــرات ثبتــت الرضــاعة ؛ ألن املعــىن يف هــذا موجــود كمــا هــو موجــود يف التقــام 

ان واحملبـة ن فـإن الرضـيع إذا كـان يلـتقم الثـدي الثدي ؛ هذا من حيـث التغـذي الطفـل بـاللنب ؛ لكـن يفقـد منـه احلنـ

حصل من حنان املرضعة وحمبتهـا لـه مـا مل حيصـل فيمـا لـو صـب لبنهـا يف إنـاء وأسـقي لطفـل ، فهـل هـذا معتـرب وأن 

مثــل مــا حيصــل مــن أم النســب مــن احملبــة واحلنــون ولــذلك  املرضــعةالشــرع الحــظ التحــرمي بالرضــاع ألنــه حيصــل مــن 

بـــاللنب ؟ هـــذا هـــو موضـــع اخلـــالف فيمـــا أظـــن ؛ لكـــن  ؤثرة ؟ أو أن املقصـــود تغـــذي الطفـــلصـــارت هـــذه العالقـــة مـــ

ألن اجلســـم  ؛ مـــن ثـــدي املرضـــعة أو أن يصـــب يف إنـــاء ويشـــرب هالظـــاهر العمـــوم يعـــين أنـــه ال فـــرق بـــني أن يرتضـــع

  يتغذى ذا وهذا ؛ واهللا أعلم .

  أسئلة عن اإلدراج يف احلديث ؟ السائل :

ذا ممــا يتســامح فيــه ومــادام مل مشــرك وغــري مشــرك ؛ لكــن عطــف اخلــاص األشــد علــى األخــف هــ اهلالــك . الشــيخ :

  لكن كلمة " قد " احذفها هنا ما ... للرسول .الصالة والسالم فال بأس ؛ أما للرسول قلنا ال , للرسول عليه .

  ، تكلمنا على الرضاعة . أخذنا منها فوائد (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ومـــن فوائـــد اآليـــة الكرميـــة: أن لـــنب الفحـــل حمـــرم ؛ أيـــش معـــىن لـــنب الفحـــل حمـــرم ؟ يعـــين أن األخـــت مـــن األب مـــن 

وهـذا واهللا أعلـم مـن فائـدة ذكـر األخـوات دون البنـات  (( وأخواتكم من الرضاعة ))الرضاعة حرام ؛ لعموم قوله: 

والعمات ما ذكر ؛ لكن األخـوات تغـين عـن العمـات ألن هـن حواشـي ؛  من الرضاعة ، بنات من الرضاعة ما ذكر

وهــن أقــر احلواشــي إىل اإلنســان ؛ إذا يســتفاد مــن اآليــة أن األخــوات مــن األب أو األخــوات مــن األم أو األخــوات 

(( وأمهــــات ومــــن فوائــــدها: أن أم الزوجــــة حــــرام بــــدون شــــرط ؛ لقولــــه:  مــــن أم وأب مــــن الرضــــاعة كلهــــن حــــرام .

ومـن فوائـدها: أن األم  فبمجرد العقد على املرأة عقدا صحيحا حترم أمهـا ، وكـذلك جـداا وإن علـوا . م ))نسائك

واملـزين ـا ليسـت  (( مـن نسـائكم ))املزين ا ال حترم على الزاين خالفا ملا ذهب إليه كثري من أهل العلـم ؛ لقولـه: 



، واملـزين ـا مل حتـل لـه فكيـف ن لـه بعقـد شـرعي صـحيح من نسائه وال ميكن قياسها على نسائه ؛ ألن نسـائه حللـ

ومـن فوائـدها: بطـالن قـول مـن قـال إن التلـوط بالـذكر ـ والعيـاذ بـاهللا ـ كعقـد  يقاس السفاح على النكـاح الصـحيح .

النكــاح ، وأن مــن تلــوط بــذكر حرمــت عليــه أمــه كــأم الزوجــة ؛ هــذا منكــر مــن القــول ، كيــف جتعــل هــذه الفاحشــة 

زلــة النكــاح الصــحيح ؛ فــأم امللـوط بــه حــالل وليســت حرامــا ؛ لكـن نعــم الالئــط والــزاين ال حيــل أن يــزوج العظيمـة مبن

ومـن فوائـدها: حتـرمي الربيبـة ؛ لكـن اشـرتط اهللا تعـاىل يف حتـرمي الربيبـة كـم ؟ الشـرط األول  من أي امـرأة حـىت يتـوب .

ن دلــت اآليــة الكرميــة علــى أ ن الشــرط كوــا أن تكــون يف حجــره ، والشــرط الثــاين أن يكــون قــد دخــل بأمهــا ؛ ولكــ

(( وإن لــم يكــن دخلــتم بهــن فــال جنــاح يف احلجــر غــري مقصــود ، لبيــان الواقــع ولــيس شــرطا للحكــم بــدليل قولــه: 

لكـــن  (( حالئـــل أبنــائكم ))ومــن فوائـــدها: حتــرمي حالئـــل األبنــاء مـــن زوجــات أو مملوكـــات ؛ لقولــه:  . علــيكم ))

اململوك ال تكون حليلة إال بالوطء ؛ ولـذلك لـو أن شخصـا اشـرتى أمـة ومل يطأهـا مث ملكهـا أبـوه فإـا حتـل ألبيـه ؛ 

لكن لو عقد على امرأة ومل يطأها مث طلقها فال حتل ألبيه ؛ ألن اململوكة ال تكـون حليلـة إال بـالوطء ؛ وأمـا الزوجـة 

(( الــــذين مــــن ائــــدها: أن احلليلــــة ابــــن الرضــــاع ال حتــــرم ؛ لقولــــه: ومــــن فو  فتكــــون حليلــــة مبجــــرد العقــــد الصــــحيح .

وســبق يف التفســري اخــتالف العلمــاء هــل هــذا القيــد خمــرج البــن التبــين أو البــن الرضــاع ، وذكرنــا أن  أصــالبكم ))

ائـدها: ومـن فو  الصواب أنـه خمـرج البـن الرضـاع ؛ أمـا ابـن التبـين فإنـه لـيس ابنـا شـرعيا فـال حيتـاج إىل قيـد إلخراجـه .

والعمـوم يشــمل األختــني مــن نســب واألختــني  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين ))حتـرمي اجلمــع بــني األختــني ؛ لقولــه: 

من الرضـاعة ، فـال جيـوز لإلنسـان أن جيمـع بـني أختـني مـن الرضـاعة وال بـني أختـني مـن النسـب ؛ وهـل هـذا شـامل 

والصـحيح أنـه شـامل مللـك النكـاح وعقـد النكـاح ، مللك اليمني ؟ أو خاص بعقـد النكـاح ؟ اختلـف فيـه السـلف ، 

وأن اإلنسان إذا كانت عنده أختـان مملوكتـان ووطء إحـدامها فـإن األخـرى حتـرم عليـه حـىت حيـرم املوطـوءة بـإخراج هلـا 

عنـده وقـد وطئهـا فإنـه ال حيـل لـه أن يطـأ األخـرى سترباء ؛ أما من ملكه يبيعها مثال أو يزوجها ، أو يزوجها بعد اال

للنكاح هل يشرتط لتحرمي األخرى أن يطأ الـيت عنـده أو حتـرم األخـت مبجـرد العقـد ؟ حتـرم األخـت مبجـرد العقـد   .

؛ وهلـــذا جيـــوز أن جيمـــع بـــني األختـــني يف ملـــك اليمـــني بعقـــد بيـــع أو غـــريه وال جيـــوز أن جيمـــع بينهمـــا بعقـــد نكـــاح ؛ 

؛ أمـــا يف فصــار احلكـــم ثابتــا مبجــرد عقــد النكــاح والفــرق أن ملــك اليمــني يــراد للـــوطء ولغــريه ،  والنكــاح للــوطء ؛ 

(( إال مـا قـد سـلف ومن فوائدها: أن من سلف من الـذنوب قبـل الشـرع فـال يؤاخـذ بـه ؛ لقولـه:  اإلمياء فبالوطء .

(( فمـن جـاءه موعظـة وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم ... فإنه ال يؤاخذ بـه ؛ لقولـه تعـاىل:  ))

ن أجـل ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا يف ترك ... فرتك واجبـا مـ له ما سلف وأمره إلى اهللا ))من ربه فانتهى ف

ومن فوائدها: إثبات امسني من أمسـاء اهللا ، مهـا: الغفـور والـرحيم ؛ فبـاملغفرة زوال املكـروه ، هذا التفريط فإنه يلزمه . 



ومـن هـذين االمسـني نأخـذ  أن اهللا يرفع ا درجـات .وبالرمحة حصول املطلوب ؛ املغفرة للذنوب والرمحة للحسنات 

مهــا: املغفــرة والرمحــة ؛ ألن مــن طريــق أهــل الســنة واجلماعــة أن كــل اســم مــن أمســاء اهللا تعــاىل دال علــى ذات  صــفتني

اهللا و صــفته وصــفته مشــتق منهــا ؛ فــالغفور دال علــى الــذات وعلــى الصــفة وهــي املغفــرة ؛ الــرحيم دال علــى الــذات 

الصـــفة وهـــي الرمحـــة ؛ وقـــد قســـم العلمـــاء رمحهـــم اهللا الرمحـــة إىل قســـمني: عامـــة وخاصـــة ؛ فالعامـــة هـــي ودال علـــى 

شــاملة جلميــع اخللــق ، شــاملة جلميــع اخللــق ولكنهــا رمحــة ال تتصــل ــا رمحــة اآلخــرة إمنــا يتصــل ــا عــدل اآلخــرة ؛ 

ة يف اآلخـــرة الرمحـــة يف الـــدنيا ، يكـــون وهـــذه للكـــافرين واملـــؤمنني ؛ ورمحـــة اخلاصـــة للمـــؤمنني ، هـــذه تتصـــل ـــا الرمحـــ

أي عامــة ،  (( وربــك الغفــور ذو الرحمــة ))اإلنســان مرحومــا فيهمــا يف الــدنيا واآلخــرة ؛ فمــن األول قولــه تعــاىل: 

(( مث قـــال اهللا تعـــاىل:  . (( وكـــان بـــالمؤمنين رحيمـــا ))؛ ومـــن الثـــاين قولـــه تعـــاىل:  (( الـــرحمن الـــرحيم ))وقولـــه: 

يعــين وحرمــت علــيكم احملصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت  نســاء إال مــا ملكــت أيمــانكم ))والمحصــنات مــن ال

اســم مفعــول مــن فعــل ربــاعي وهــو " أحصــن " يعــين اســم املفعــول يكــون فعلــه مبنيــا (( المحصــنات )) أميــانكم ؛ 

علــــى للمفعــــول ؛ واإلحصــــان يطلــــق علــــى عــــدة معــــاين: فيطلــــق علــــى احلرائــــر ، ويطلــــق علــــى العفيفــــات ، ويطلــــق 

(( ومـــن لـــم يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح املتزوجـــات ؛ وكـــل هـــذا جـــاء يف القـــرآن ، قـــال اهللا تعـــاىل يف األول: 

(( إن املــراد باحملصــنات هنــا احلرائــر ؛ ومــن الثــاين قولــه تعــاىل:  )) المؤمنــات فممــا ملكــت أيمــانكمالمحصــنات 

احملصـنات يعـين العفيفـات عـن الزنـا ؛  واآلخـرة ))الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الـدنيا 

فــإن قــال قائــل: مثــل  . (( المحصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت أيمــانكم ))ومــن الثالــث املتزوجــات هــذه اآليــة 

هذه األلفاظ املشرتكة لعدة معاين كيف نعرف تعيني املعىن املقصـود مـن هـذه املعـاين ؟ نقـول: نعرفـه بالسـياق ، فـإن 

ياق يعني فالصحيح أنه جيوز استعمال االسـم املشـرتك يف مجيـع معانيـه ويكـون شـامال هلـا ، كمـا يشـمل مل يكن الس

اللفــظ العــام مجيــع أفــراده ، فــاللفظ املشــرتك بــني معنيــني فــأكثر يكــون عامــا للمعنيــني إذا مل يوجــد قرينــة تعــني أحــد 

فـــراده ، فــاللفظ املشــرتك يشـــمل مجيــع معانيـــه ؛ املعنيــني ، انتبهــوا هلـــذه الفائــدة ! كمـــا أن لفــظ العــام يشـــمل مجيــع أ

(( لننظر اآلن يف األمثلة الثالثة: املثال األول أن املراد باحملصنات احلرائر ، ما هو السياق الذي يعني ذلـك ؟ قولـه: 

ومـــن لـــم يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح المحصـــنات المؤمنـــات فممـــا ملكـــت أيمـــانكم )) (( ممـــا ملكـــت 

(( إن الذين يرمون المحصـنات الغـافالت المؤمنـات نات غري اململوكات ، حرائر ؛ والثاين إذا احملص أيمانكم ))

غـافالت عـن الزنـا ومل يـد ... هلـن علـى بـال  (( الغـافالت المؤمنـات ))يعينهـا قولـه:  لعنوا فـي الـدنيا واآلخـرة ))

ما يعني املراد لكن السنة جـاءت بـه  فهن عفيفات ؛ الثالثة: املتزوجات ، هذه ليس يف اللفظ الذي يف اآلية الكرمية

؟ هــل معنــاه أن الرجــل إذا كــان لــه أمــة متزوجــة فإنــه  (( إال مــا ملكــت أيمــانكم ))؛ فــا احملصــنات ومــا معــىن قولــه: 



جيوز أن جيامعها ؟ ال ؛ لكن املسألة وقعت يف شيء معني وهي املرأة املسـبية ، مسـبية القتـال مـع الكفـار إذا كانـت 

ا املســـلمون فإـــا حتـــل النفســـاخ نكـــاح زوجهـــا األول بســـبيها ؛ إذا احملصـــنات يعـــين املتزوجـــات ذات زوج مث ملكهـــ

يعـــين  )) المحصـــنات (( الـــاليت يســـبني باجلهـــاد ؛ فـــإذا ســـبني باجلهـــاد صـــرن ملكـــا للســـايب وحينئـــذ حتـــل لـــه ؛ إذا

الكفـــار ؛ أمـــا يف قتـــال  مـــن نســـاء املســـبيات ، وذلــك يف قتـــال مـــن ؟املســـبيات يعـــين  (( مـــن النســـاء ))املتزوجــات 

املؤمنني فإنه ال سيب للنساء ولو كان قتاال حمرما كأهل البغي مثال فإن نسائهم ال يسبني لكـن املـراد نسـاء الكفـار ؛ 

يعين فـإن حـالل ؛ لكـن جيـب أن يالحـظ حـالل مـا ميلكـن مـن احملرمـات قـد تكـون  (( إال ما ملكت أيمانكم ))

قيــل:  (( إال مــا ملكــت أيمــانكم كتــاب اهللا علــيكم )) (( كتــاب ))ذلــك ؛  أخــت اإلنســان أو عمتــه أو مــا أشــبه

إنـــه مفعـــول لفعـــل حمـــذوف أي إلزمـــوا كتـــاب اهللا علـــيكم ، أي إلزمـــوا فريضـــة اهللا علـــيكم ؛ ألن الكتـــاب هنـــا مبعـــىن 

إلزمـــوا كتـــاب اهللا  (( كتـــب علـــيكم الصـــيام ))مكتـــوب أي مفـــروض ، والكتـــب يـــأيت مبعـــىن الفـــرض كمـــا يف قولـــه: 

 (( كتـــاب اهللا ))علــيكم أي إلزمــوا فريضـــة اهللا علــيكم ال تتجاوزوهـــا ؛ وأكــد اهللا ذلـــك ألمهيتــه وحيتمــل أن يكـــون  

مصــدرا لفعـــل حمـــذوف أي كتـــب اهللا كتـــاب اهللا علـــيكم ، فيكــون مصـــدرا لفعـــل حمـــذوف دل عليـــه الســـياق ؛ لكـــن 

((  (( وأحل لكم مـا وراء ذلكـم ))أي فرضه مفروض عليكم ) (( كتاب اهللا عليكم )املعىن األول كأنه األوضح 

 : (( كتـــاب اهللا علـــيكم ))أليـــق بقــول اهللا  (( أحـــل ))بــل قـــراءة الســبعية  (( أحـــل ))ويف قـــراءة ســبعية: أحــل )) 

مبــين  (( حـرم ))يعـين  (( حرمـت علـيكم أمهـاتكم ))أليـق بالسـياق يف قولــه:  (( أحـل ))وقـراءة األخـرى السـبعية 

مبــين للمفعــول ، فيكــون التناســب بــني اللفظــني الــدالني علــى هــذين احلكمــني ؛ وعلــى كــل  (( أحــل ))،  عــولفللم

اليت فيها بنـاء للمفعـول حـذف الفاعـل ألنـه معلـوم ؛ ألن اخللـق أو الشـرع إذا بـين للمفعـول فـإن ذلـك  حال فالقراءة

(( أحــل لكــم مــا وراء ذلكــم )) (( مــا ؛ وقولــه: للعــم بالفاعــل ؛ ألنــه ال خــالق إال اهللا وال شــارع إال اهللا عزوجــل 

يعــين "  (( مـا وراء ذلكــم ))يعـين مــا سـوى ذلــك فهـو حــالل ، وهـذا حـالل عــام  هنـا مبعـىن دون أو ســوى وراء ))

العمـة مـن الرضـاعة ؟ نئـذ نرجـع إىل اآليـة ننظـر مـاذا . ما " اسم موصـول للعمـوم فتشـمل كـل مـا سـوى ذلـك ؛ وحي

( يحـرم مـن الرضـاعة اتكم مـن الرضـاعة ؟ نقـول قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: حالل ، هل ذكـرت ؟ أخـو 

فيكون هذا احلكم مما زادت به السنة وما جاء عن رسول اهللا فهـو كمـا جـاء عـن اهللا ، مـن ما يحرم من النسب ) 

واخلالــة مــن الرضــاعة  يطـع الرســول فقــد أطــاع اهللا ومــن يعــص الرســول فقــد عصــى اهللا ؛ إذا حتــرمي العمــة مــن الرضــاعة

دخل التخصيص ، ما هـو ؟ العمـة مـن الرضـاعة (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) يستفاد من أين ؟ من السنة ؛ إذا 

لــو مجــع اإلنســان بــني املــرأة وعمتهــا ؟ ال جيــوز ؟ ال ، اهللا  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين )) . واخلالــة مــن الرضــاعة

( ال  األختــني مــن الــروابط مــا لــيس بــني غريمهــا ؛ نقــول جــاءت بــه الســنة والشــك أن بــني (( بــين األختــين ))قــال: 



إذا عنـــدنا اآلن أربعـــة: العمـــة مـــن الرضـــاعة ، اخلالـــة مـــن  يجمـــع بـــين المـــرأة وعمتهـــا وال بـــين المـــرأة وخالتهـــا )

كــون خمصصــا الرضـاعة ، واجلمــع بـني املــرأة وعمتهـا ، واجلمــع بـني املــرأة وخالتهـا ؛ كــل ذلـك ممــا جـاءت بــه السـنة في

وهنا نسأل عن التحرمي ألننا نسينا أن نأيت به ؛ التحرمي بـني األختـني  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))لعموم قوله: 

إىل مىت ينتهي ؟ إىل أن متوت أو تطلق أو يفسـخ النكـاح ؛ إذا طلقـت هـل هنـاك تفصـيل أو ال ؟ نقـول إذا طلقـت 

يعــين لــو طلــق امرأتــه وهلــا أخــت طــالق رجعيــة ـ وعــرفتم طــالق  طالقــا رجعينــا وجــب االنتظــار حــىت  تنتهــي العــدة

الرجعيـة مـن قبـل ـ فإنـه جيـب االنتظـار باإلمجـاع حـىت تنتهـي العـدة ؛ إذا كـان الطـالق بائنـا بـل قـل: إذا كـان الفـراق 

بائنـــا بطـــالق ثالثـــة أو طـــالق علـــى عـــوض أو فســـخ فيجـــب االنتظـــار حـــىت تنتهـــي العـــدة أو لـــه أن يتـــزوج أختهـــا ؟ 

شــهور مــن مــذاهب احلنابلــة أنــه جيــب االنتظــار ، جيــب االنتظــار حــىت تنتهــي العــدة ؛ ألــا إىل اآلن مشــغول حبــق امل

مــن حقــوق الزوجــة ، مشــغولة حبــق مــن حقــوق الــزوج فيجــب االنتظــار ؛ وقــال بعــض العلمــاء: إذا كــان الفــراق بائنــا 

  بفسخ أو طالق على عوض أو طالق ثالث فإنه يصح أن يتزوج أختها .  



 

 

 ما لكم وأحل عليكم اهللا كتاب أيمانكم ملكت ما إال النساء من (( والمحصناتتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

 وال فريضة أجورهن فآتوهن منهن به استمتعتم فما مسافحين غير محصنين بأموالكم تبتغوا أن ذلكم وراء

وهنا نسأل عن التحرمي ألننا  . )) حكيما عليما كان اهللا إن الفريضة بعد من به تراضيتم فيما عليكم جناح

نسينا أن نأيت به ؛ التحرمي بني األختني إىل مىت ينتهي ؟ إىل أن متوت أو تطلق أو يفسخ النكاح ؛ إذا طلقت هل 

هناك تفصيل أو ال ؟ نقول إذا طلقت طالقا رجعينا وجب االنتظار حىت  تنتهي العدة يعين لو طلق امرأته وهلا 

رفتم طالق الرجعية من قبل ـ فإنه جيب االنتظار باإلمجاع حىت تنتهي العدة ؛ إذا كان أخت طالق رجعية ـ وع

الطالق بائنا بل قل: إذا كان الفراق بائنا بطالق ثالثة أو طالق على عوض أو فسخ فيجب االنتظار حىت تنتهي 

ب االنتظار حىت تنتهي العدة ؛ العدة أو له أن يتزوج أختها ؟ املشهور من مذاهب احلنابلة أنه جيب االنتظار ، جي

ألا إىل اآلن مشغول حبق من حقوق الزوجة ، مشغولة حبق من حقوق الزوج فيجب االنتظار ؛ وقال بعض 

ا اآلن يتزوج أختها ؛ ألالعلماء: إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طالق على عوض أو طالق ثالث فإنه يصح أن 

ولو قال قائل: يف التفريق  واآلن ما يف مجع بانت عنه . وا بين األختين ))أن تجمعو (( ليست زوجة ، واهللا قال: 

بني البينونة الكربى والصغرى لكان له وجه يعين يقال: إن كانت بائنا بطالق ثالث أو بفرقة لعان فإنه جيوز أن 

كالطالق على عوض   يتزوج أختها مبجرد الفراق ؛ ألنه ال ميكن أن يرجع على هذا ؛ وإن كان البينونة بغري ذلك

والفسخ فإنه ال يتزوجها ألنه يف هذه احلال ميكنه أن يراجعها بعقد ، لو قال قائل ذا لكان له وجه ؛ وكان 

بعض قول من يقول باجلواز طلقا ؛ لكن اجلواز مطلقا أقرب إىل القواعد أي إذا كان الطالق بائنا سواء كان مما 

؟ ما إذا مجع بني امرأتني عمتني  يتزوج أختها ألنه لن جيمع بني األختني . ميكن الرجوع به أوال فإا حتل حيل أن

هي عمة وابنة أخيها ، بني امرأتني عمتني ؟ ال جيمع بني املرأة وعمتها ؛ العمة هي األخوات ؟ نعم ؛ كيف العمة 

ل اآلن هل جيوز هي األخوات ؟ ما يصري ، إذا صارت أخوات بني األخوات ؛ أخوات يف اإلسالم يعين ؟ السؤا

هل جيوز أن جيمع بني خالتني ؟ أنا  أن جيمع بني عمتني ؟ ألنه إذا امتنع بني املرأة وعمتها فبني العمتني باألوىل .

أقول هل جيوز جيمع بالنكاح ، هل يتزوج خبالتني كل واحدة خالة للثانية ؟ نعم  أصال ما يتزوج عمته ولو بإفراده 

واحدة عمة للثانية هل جيوز أو ال ؟ أعطين حكم ؟ هل جيوز أن جيمع بني  ، أن جيمع بني عمتني يعين كل

خالتني ؟ ال جيوز ؛ املسألة ما هي صعبة جدا سهلة ، أنا كنت أظنكم تصورون ؛ امرأتان عمتان كل واحدة عمة 

  انية ؟ ما جيوز ؛ ما جيوز ؟ للثانية ، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للث

  طيب ما هي ؟  :الشيخ 

  عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ؛  الطالب :



 

 

شرط أن ال تراجعوا شيئا من كتب بأسبوع القادم إن شاء اهللا ،  ال ال ، نسب ؛ معناها خليها إىل الشيخ :

كيف يتصور   أسهل منها ؛ املهم على كل حال خلوها لغز ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها  التفسري

كل واحدة عمة لألخرى أو كل واحدة خالة لألخرى ؛ على كل حال اجلمع بينهما حرام ؛   أن تكون امرأتان

ال جيوز أن جتمع بني املرأة  إذا كان ( ال يجمع بين المرأة وعمتها )و (( وأن تجمعوا بين األختين ))دليل ؟ 

احلكم ما فيه إشكال وبنت أخيها فكذلك بني املرأة وعمتها كل واحدة عمة لألخرى ؛ هذا ما فيه إشكال ، 

لكن التصوير هو الذي قد يستبعده اإلنسان لكنه أدىن من شراك نعله قريبا ؛ إذا تزوج الرجالن كل واحد أم 

  خالتني .بنتامها اآلخر صارت بنتامها عمتني وإذا تزوج كل واحد بنت اآلخر صارت 

 إذا كانت أخته من الرضاعة كتابية فهل حتل له ؟ السائل :

، أم اإلنسان حرام عليه لو  أخته من الرضاعة ما حتل ، كتابيا أو مسلما كل واحد ، هذه األحكام ثابتة  الشيخ :

  كتابية لو أا كافرة مشركة حرام عليه .

  قلنا إن احملصنات املتزوجات إال املسبيات فهل هذا صحيح ؟ السائل :

؛ يعين احملصنات ألسن ... حرام عليهم ... هذا هن احملصنات لكن ملا سبني ملكن ، يعين امرأة متزوجة  الشيخ :

وهذا ؟ ؛ هذا وهذا ما يهم ؛ لكن حىت احلرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرن ملكا لنا ؛ فاملعىن إذا كانت امرأة 

  متزوجة عند الكفار زوجه كافر وسبيت مث ملكها املسلمون فإا حتل .

انت هذه املرأة ترضع فأرضعت ولدا فهل حيل أوالد الرجل هذا لود تزوج رجل امرأة ومل يدخل ا وكان له أوالد وك

  املرأة ؟ يعين هل يكون أخا ألوالده من غريها  ؟ 

  ن ؟ طيب اللنب مل الشيخ :

  من زوج أول ؛  السائل :

  ؛ أي بس اللنب ما هو له ، اللنب للزوج األول . إذا ما تكون له الشيخ :

  ؟ (( وأحل لكم ما وراء ذلك ... )) سؤال عن معىن قوله تعاىل: السائل :

يعين ما  (( أحل لكم ما وراء ذلك )) يعين كل ما سبق ، ليست املسألة خاصة فقطمن قال بذلك ؟  الشيخ :

(( وأحل لكم ما ؛ ما هو  عائد على قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) سوى املذكورات كلهم من قوله: 

  (( إال ما ... )) ال ، ما هو بعائد على املستثىن يف قوله:  وراء ذلك ))

   ما هو الضابط يف التحرمي من الرضاعة ؟  السائل :



 

 

يعين الضوابط اليت ذكرها حنن حرمنا يف النسب كذلك ؛  الرضاعة ما حيرم من النسب ؛الضابط حيرم من  الشيخ :

وإن علون والفروع وإن نزلن وكذلك الفروع األصل األدىن الفقهاء ؟ يقول حيرم على اإلنسان من الرضاعة األصول 

وإن نزلن ، وفروع األصل األعلى لصلبهم خاصة فقط ؛ هذه نفس الشيء حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب ؛ 

ين رضاعة هذه بالنسبة لذريته لكن بالنسبة ألصوله وفروعه هو وألصوله وحواشيه ما هلم دخل يف املوضوع ؛ يع

ه فقط ذريته ؛ وهلذا جيوز ألخيه من النسب أن يتزوج  عالقة له بقرابة الرضيع إال نسل؛ الرضاع البغي أن مسألة ين

من أرضعته ، أمه من الرضاعة وجيوز أن يتزوج أخته من الرضاعة أخوه من النسب ؛ ألن الرضاع ال عالقة له مبن 

  سوى الرضيع إال ذريته فقط .

مت (( حر  قوله تعاىل: يف واذكر  نالذي ما سوى (( ... ما وراء ذلك ... )) تعاىل:قوله املراد من  هل السائل :

   (( وال تنكحوا ما نكح آبائكم )) ؟وليس املراد ما ذكر يف قوله تعاىل:  عليكم أمهاتكم ... ))

  يعين أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم . تدخل يف هذا تدخل يف هذا ، الشيخ :

  ؟(( ... أخواتكم من الرضاعة ... )) قوله تعاىل:  سؤال عن معىن السائل :

الفائدة ألجل أن يتبني أن لبني الفحل حمرم يعين لئال يقول قائل إن احملرمات ما جاء من قبل األم فقط   الشيخ :

ة يعين مثال أتت من زوجة كما قال بعض العلماء ، أختك من األب ما رضعت أمها أنت ، أختك من الرضاع

وما تفرع منها ؛ فلما قال: هذا قد يقول القائل مثل لو قال: أمهاتكم الرضاعة: ال أثر يف الرضاعة إال لألم  أخرى

  م منها صار فيها فائدة أن األخت من األب من الرضاعة حرام .أخواتك

  ؟ (( ... وحالئل أبنائكم ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ل على حلها ، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب أو من أين ؟ حرام نعم صحيح ، هذا هو الدلي الشيخ :

رجل  وبينها نسب ، حرام من الصهر ،علي ؛ من نسب أو من أيش ؟ من نسب ومن الصهر ؛ ال ال ، ما بينك 

( يحرم من له ولد ولولده زوجة ، زوجة ابنه حرام عليه صح ؟ ما العالقة بينه وبينها ؟ الصهر ، واحلديث ؟ 

واضح ؟ وهلذا يعين سبحان اهللا العظيم بعض العلماء ذكر اإلمجاع على أن  لرضاعة ما يحرم من النسب )ا

ويستدلون كلهم يستدلون ذا احلديث ؛ وهذا احلديث إذا  حليلة االبن من الرضاعة كحليلة االبن من النسب ؛

؛ فأنا أقول يعين وبني حليلة أبيه  هوال بين تأملته وجدته حجة عليهم ؛ ألنه ال نسب بني اإلنسان وبني حليلة ابنه

بناء على اجلمهور ، اجلمهور يرون أا ما حتتجب عنه ،  جيوز أن تتزوجها ال تتزوجها ؛ حتتجبمسألة أن كونك 

؛ ومجهور يرون أا ما حتله وشيخ اإلسالم يرى أا حتل له ؛ هل نقول أن  وشيخ اإلسالم يرى أا حتتجب عنه

ني بناء على االحتياط وإال ما فيه احتياط له ؛ لكن لو سألنا سائل: إذا جيوز أن أتزوج زوجة ولدي نأخذ بالقول



 

 

من الرضاعة إذا طلقها ؟ نقول: نعم إذا مل يبق يف الدنيا إال هي تزوجها ما فيه مانع ؛ لكن مادام أن النساء 

  ، مسألة ما هي هينة . ا كثري وخترج بتزوجك غريها خبالف اجلمهور العلماء أحسن وأحوطهغري 

أي نعم وهذا يشعر بالتوقف ، هذا يشعر بأنه متوقف ؛ ولكن ال وجه للتوقف يف احلقيقة ألننا نقول:  الشيخ :

 (( حرمت عليكم أمهاتكم ))إذا ملك أختني يدخل يف اآلية كما أن  (( وأن تجمعوا بين األختين ))إن قوله: 

(( أو ما ملكت يشمل اململوكة ؛ هو رضي اهللا عنه توقف لكن األمر واضح ؛ حىت قال بعض الناس ابن مسعود 

  .مما ملكت ميينكم هل تزوجها ؟  قال: طيب و بعريك أيمانكم ))

يف  واهللا ما أعلم إنه صدق ؛ لكن هو رمحه اهللا البد أن له سلف ؛ ألنه إذا مل جيد سلفا يقيد ؛ ملا قال الشيخ :

  مطلقة ثالثا أا تستربأ حبيضة قال: هذا هو مقتضى النص إال أن يكون اإلمجاع على خالف ؛ وهنا ما استثىن .

ال ما هو مكتوب ، كيف مكتوب ؟ هل يثبت يل حديث واحد أم قالوا إن حليلة االبن من الرضاعة كحليلة 

لصحابة ؟ خلوا يثبت هذا ؛ فالصحابة رمبا من سلفنا يف هذا ؟ ما هم ا ؛ االبن من النسب ، ما يقدر يثبت

ما يقولون هنا  بس بعدهم وصارت املسألة هكذا ؛فهموا فهم شيخ اإلسالم ومشوا عليه وال يبالون مث جاء من 

؛ على كل حال املخالفني يتكلم هذا الكالم  ال ما يقول ، ما يقول كذا ، شيخ اإلسالم ما هو مع تبني اآلن ؛

قل بارك اهللا فيك ؛ على كل حال مسألة هذه ما ميكن أن ثبتنا عن خلفاء الراشدين أو حنن نطالبك بصحة الن

مثل أن يقول مثال استواء  اعة كزوجته من النسب وحينئذ ؟عن فقهاء الصحابة أم قالوا إن زوجة االبن من الرض

؟ ما حيتاج مفهوم ؛  على العرش ، حيتاج هذا حد عن الصحابة صحيح إنه مبعىنعلى العرش جيبوا لنا حرف وا

القرآن  ما يففالشيء املفهوم ما حيتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ، ماشي على األصل ؛ وأنت إذا تأملت 

مث العالقة بني البنوة  ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )و  (( حالئل أبنائكم الذين من أصالبكم ))

أي نعم أنا شخصيا صارت  مثل العالقة بني الرضاعة ؛ . النسبة واألبوة النسبية يف اهليبة واالحرتام لنسائهم ما هو

يل رضاعة ؛ املهم على كل حال إين لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس واهللا إنه التفسري ، هو رأس 

البالغية ، إذا شئنا جئنا  م أعربنا ، إذا شئتم جئنا بالنكتفيه كل فنون ، إذا شئت املال وكل شيء ، وفيه لو أردنا

بعدين بالتفسري ؛ أي  ن ميكن سنتني ندرس وما وصلناألن لنا اآل باألصولية ، بالفقه ؛ لكن حنن ما حنب نطول

نصحوا إخوانكم باحلرص نعم سنتني أو أكثر ؛ املهم على كل حال حنن ما نريد نطول مرة مرة ؛ لكن أريد أن ت

على التفسري ، الصحابة ال يتجاوزون عشرة آيات حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ؛ حنن طولنا مثال 

  املسائل اليت حيتاج التوضيح فيها طولنا .

  



 

 

(( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب اهللا عليكم وأحل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 

  فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم إن اهللا كان عليما حكيما ))

 (( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل  

   املعطوف عليه ؟الواو حرف عطف فأين  : الشيخ

  ؛  (( النساء ))معطوف عليه  الطالب :

  أي النساء ؟  الشيخ :

  ،  (( والمحصنات من النساء )) الطالب :

  أي نعم ؛ كيف معطوف عليه ؟  (( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم )) الشيخ :

  احملصنات من النساء .معطوف على أمهات يعين وحرمت  الطالب :

  ما املراد باحملصنات يف اآلية ؟ اإلمياء املتزوجات ؟  الشيخ :

  النساء املتزوجات املسبيات ،  الطالب :

  املسبيات املتزوجات . الشيخ :

  ما هو الواجب إذا سبيت املرأة ومكلها من ميلكها من اجلند ؟  الشيخ :

  أن تستربأ حبيضة  الطالب :

  يطأها حىت يستربئها حبيضة مبعىن حىت حتيض إال إذا كانت حامال فحىت تضع .يعين ال  الشيخ :

  رجل مجع بني أختني من الرضاعة ؟  الشيخ :

  ال جيوز ؛  الطالب :

  الدليل ؟  الشيخ :

  ؛  (( وأن تجمعوا بين األختين ))وجل:  الدليل قول اهللا عز الطالب :

  لو يدعا مدعى أن املراد بني األختني من النسب ؟  الشيخ :

   ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )نقول حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  الطالب :

  فإذا حرم اجلمع بني األختني من النسب حرم اجلمع بني األختني من الرضاعة . الشيخ :

  املعىن ؟  منصوبة من الذي نصبها ؟عليكم )) قوله تعاىل: (( كتاب اهللا  الشيخ :

  إلزموا كتاب اهللا عليكم . الطالب :



 

 

  كتاب مبعىن ؟  الشيخ :

  إلزموا ما كتبه اهللا عليكم ،  الطالب :

  والكتاب هنا مبعىن املكتوب أي املقروء . الشيخ :

  ما شاهدك على أن الكتابة تأيت مبعىن الفرض ؟  الشيخ :

عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم )) (( إن الصالة كانت على (( كتب قوله تعاىل:  الطالب :

  . )) المؤمنين كتابا موقوتا

(( ؛ األوىل:  فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان (( أحل )) (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))،وجل:  مث قال اهللا عز

بناء املفعول فألجل املناسبة بينها وبني قوله: ولكل واحدة وجه ؛ أما القراءة على  (( أحل ))، والثانية:  أحل ))

فكل  (( كتاب اهللا عليكم ))فلمناسبة قوله:  (( وأحل لكم ))؛ وأما بالفتح  (( حرمت عليكم أمهاتكم ))

أي  ما وراء هذه املذكورات ؛   (( ما وراء ذلكم ))أحل مبعىن أباح ،  (( وأحل لكم )) من القراءتني وجه .

هذه هي اللغة الفصحة إذا جاء اسم اإلشارة مقرونا فكاف اخلطاب  (( ذلكم ))بق ؛ وقوله: فاإلشارة إىل ما س

أن يراعى فيه املخاطب ؛ فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل: ذلك ؛ وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد 

وإن جلماعة الذكور فهو ؛  (( ذلكما مما علمني ربي ))مكسور مثل: ذلك ؛ وإن كان مثىن فهو بالتثنية مثل: 

(( قالت فذلكن الذي جلماعة الذكور: ذلكم ؛ وإن كان مجاعة اإلناث فهو جلماعة اإلناث: ذلكن مثل: 

اخلطاب ملن ؟ جلماعة الذكور ، هذه لغة الفصحة ، وفيه لغة أخرى  (( ما وراء ذلكم ))؛ هنا  لمتنني فيه ))

ىن أو مجعا ، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثىن أو مجعا ؛ باإلفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مث

؛ وأما الثانية فوجهه  شخص فصح أن تأيت برفع اإلفرادوفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا ؛ ووجه األخرية أن املخاطب 

قال:  واضح . مراعاة املعىن دون مراعاة املخاطب فاملذكر مفتوح واملؤنث مكسور ؛ وأما لغة الفصحة فاألمر فيها

" أن " هذه مصدرية وهلذا نصب الفعل ا (( أن تبتغوا ))  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ))

فحذفت النون ؛ املعىن: أحل ذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا النكاح بأموال ؛ واملال كل ما يتمول 

)) مال (( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين من أعيان ومنافع ، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه 

أي حال كونكم حمصنني أي حمصنني لفروجكم ، حمصنني  (( تبتغوا ))هذه حال من فاعل  (( محصنين ))

لفروج زوجاتكم ؛ واإلحصان يف اللغة املنع ، ومنه مسي احلصن للقصر املنيع ألنه حيصن ما فيه ؛ والنكاح الشرعي 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ( يا معشر سبب ملنع زنا ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

املسافحة مفاعلة من السفح ، وهو الزنا ومسي الزنا  (( غير مسافحين ))وقوله:  أغض للبصر وأحصن للفرج )



 

 

سفحا ألن املقصود به سفح املاء أي نيل الشهوة ؛ فالزاين ال يريد أوالدا وال يريد عشرة وإمنا يريد أن يسفح هذا 

(( إال أن يكون ميتة ضيق عليه حىت تربد شهوته ؛ والصفح باألصل هو الصب والدفع قال اهللا تعاىل: املاء الذي 

يعين أي استمتاع به ـ أي  به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )) (( فما استمتعتممث قال:  . أو دما مسفوحا ))

جر وهو املهر أي املال الذي بالعقد ـ منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن ؛ واألجور هنا مبعىن األ

؛ ومسي املهر أجرا  طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم يعين فإذا ابتغيتم بأموالكم وأعقبتم النكاح فأعطوهن أجورهن

ألنه يف مقابلة منفعة ؛ فهو كالرجل يستأجر أجريا يبين له بيتا فيعطيه أجره كذلك الزوج مع زوجته ، وسيأيت إن 

 (( فآتوهن أجورهن فريضة )) عند ذكر الفوائد . (( أجورهن ))لى شيء من النكتة يف قوله: شاء اهللا التنبيه ع

(( وال جناح عليكم فيما تراضيتم به أي حال كوا ـ أي األجور ـ فريضة أي ما فرضتم فأعطوهن من املهور ؛ 

د الفريضة بزيادة أو نقص يعين أي ال إمث عليكم فيما تراضيتم به من بع (( ال جناح ))يعين  من بعد الفريضة ))

إذا مسى املهر وفرضها وعرفت الزوجة نصيبها فال جناح عليه وال عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو 

نقص ؛ قد تعفوا املرأة عن شيء مما فرض هلا أو عن كل ما فرض هلا ، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج ، كل 

هذه اجلملة كما  (( فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن اهللا كان عليما حكيما ))ملا قال:  هذا ال بأس به

تشاهدون مؤكدة بإن وكان ؛ ألن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق ؛ والعلم عند اهللا عزوجل واسع  

احلاضر وال يف كامل مل يسبق جبهل وال يلحقه نسيان وال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ال يف 

ذا حكمة ، واحلكمة هي وضع الشيء يف مواضعه سواء كان مما يتعلق  (( حكيما ))املاضي وال يف املستقبل ؛ 

بأقدار أو مما يتعلق بالشرع فإن أقدار اهللا ومشروعات اهللا كلها حكمة ؛ ولكن معىن " حكيم " مما ذكرت اآلن 

ل على احلكمة واحلكم ، فمعىن حكيم أي حاكم حمكم ، أي يعين أوسع من كونه داال على احلكمة ؛ بل هو دا

حاكم من احلكم ، حمكم من اإلحكام الذي هو احلكمة ؛ مث إن حكم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: 

كوين ، وشرعي ؛ مث إن احلكمة أو اإلحكام حكمة يف صورة الشيء واحلكمة يف غاية الشيء واملراد منه ؛ وكل 

؛ وعلى هذا تكون أربعة أقسام : حكم الكوين ، حكم شرعي ، إحكام يف  (( حكيما ))قوله: ذلك ثابت من 

صورة الشيء ، وإحكام يف غاية الشيء ؛ ووجه ختم اآلية ذا هو أن هذه أحكام عظيمة ؛ ... ؛ هذين 

اآلن إىل فوائد  نرجع االمسني الكرميني أن هذه األحكام صادرة عن علم تام مبا يصلح اخللق وعن إحكام تام .

اآلية الكرمية: (( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم ... ))  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النساء 

املسبيات يكن أرقاء مبجرد السيب ، وهو كذلك وعليه عمل املسلمني ؛ فإن سبيت مع زوجها فإا تبقى معها 

ومن فوائدها: أنه ينفسخ نكاح الزوج ، ينفسخ نكاحها من زوجها ألن املسلمني  لكن بدونه تكون رقيقة .



 

 

فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن ترتك ذا االنتقال ؟  ملكوها .

تبقي على زواجها اجلواب: يف هذا قوالن للعلماء ؛ األول: أن بيع األمة طالقها ؛ والثاين: ال ، أا ال ترتك ؛ بل 

ويكون للمشرتي إذا مل يعلم بأا مزوجة يكون له اخليار ؛ ملاذا يكون له اخليار ؟ ألنه يفوت عليه االستمتاع ا 

؛ والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة ملا عتقت خريها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها 

سببا للطالق أو االنفساخ النفسخ بدون ختيري ؛ إذا ال يصح أن يقاس بيع أو تفسخ النكاح ؛ ولو كان البيع 

 (( إال ما ملكت أيمانكم ))ومن فوائدها: إثبات الرق ؛ لقوله:  األمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها .

 السنة ويف إمجاع وهذا أمر جممع عليه بني املسلمني ـ أعين ثبوت الرق ـ وال ميكن ألحد إنكاره ألنه يف القرآن ويف

يسرتق اإلنسان بأي سبب أم البد من سبب شرعي ؟ اجلواب:  املسلمني ؛ ولكن يبقى النظر يف سبب الرق هل

الثاين ؛ وعلى هذا فكثري من اإلرق الذين كانوا يوجدون ال حقيقة لرقهم يعين إن كانوا يباعون أن يبعهم ... م 

م وهذا ليس سببا شرعيا للرق ؛ لكن إذا ثبت السبب الشرعي حاجة أو غري حاجة فيشرتيهم املشرتي ويسرتقه

ثبت املسبب وثبت الرق وال جيوز إلغائه ؛ ألنه حكم شرعي فال جيوز إلغائه بأي حال من األحوال ؛ لكن لو قال 

بري قائل: هؤالء األرقاء املوجودون مباذا اسرتقوا ؟ ... الرق هنا ألجل بطالن سببه ؛ ولكن جيب أن ال يكون التع

إلغاء الرق كذا ؛ ألن هذا مصادم للنص واإلمجاع ؛ ولكن يقال: الرق املوجود اآلن ليس بسبب شرعي فال جيوز 

ومن فوائدها:  . إكتماله ، هكذا يقال لتبني احلكمة أو ليبني السبب حىت يبقى احلكم الشرعي وهو االسرتقاق

ألن أميان مجع ميني وهي اليد ، وامللك يف  م ))(( أيمانكصحة إطالق البعض على الكل ؛ من أين ؟ من قوله: 

التزام  ومن فوائدها: وجوب احلقيقة ملك لإلنسان كله ؛ لكن عرب باليمني ألن الغالب أن األخذ واإلعطاء ا .

وكتاب اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: كتاب شرعي   (( كتاب اهللا عليكم ))مبا فرض اهللا عليه ؛ لقوله: 

(( وكل شيء ؛ وكتاب كوين كما يف قوله تعاىل:  (( كتب عليكم الصيام ))ذه اآلية وكما يف قوله: كما يف ه

(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها أي الكتاب القدري ، وكما يف قوله:  ))كتابا   أحصيناه

حمللالت من النساء أكثر من احملرمات ؛ ومن فوائدها: أن احمللالت أكثر من احملرمات ، ا . عبادي الصالحون ))

لكن وجه ذلك احلصر ، أنه حصر احملرمات وعمم  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))وجهه ؟ نعم يؤخذ من قوله: 

أن من ادعى حترمي امرأة فعليه الدليل ، يعين لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس ومن فوائدها:  احمللالت .

من احملرمات ؛ فاجلواب: أنه البد أن يقيم الدليل على ذلك ؛ ألن احملرمات حمصورات  هذه املرأة حرام عليك

ومن فوائدها: أن ما شككنا يف سبب التحرمي فاألصل عدم التحرمي يعين األصل  واحمللالت األمر فيهن مطلق .

حل ؛ ومن أمثلة ذلك: لو شككنا يف هذا الرضيع هل رضع مخس مرات أو أربع مرات ، فاألصل أربعة ؛ فلو  



 

 

يه كانت هذه املرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت مخسا أم أربعا فاألصل احلل وأا ال حترم عل

ومن فوائدها: أن رمحة اهللا أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أيضا ؛ أما كوا أسبق  حىت يثبت سبب التحرمي .

وأما كوا أوسع فألن ما أحل اهللا لعباده أكثر مما حرم  ( إن رحمتي سبقت غضبي )ففي حديث صحيح 

    أن تبتغوا أموالكم )) ((مبال ؛ لقوله: ، وأنه ال نكاح إال ومن فوائدها: وجوب بذل املال يف النكاح  عليهم .



 مـا لكـم وأحـل علـيكم اهللا كتـاب أيمـانكم ملكـت مـا إال النسـاء مـن (( والمحصناتتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 وال فريضـة أجـورهن فـآتوهن مـنهن بـه اسـتمتعتم فمـا مسـافحين غيـر محصـنين بـأموالكم تبتغوا أن ذلكم وراء

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . )) حكيمـا عليمـا كـان اهللا إن الفريضـة بعـد من به تراضيتم فيما عليكم جناح

؛ وعلــى هــذا فالبــد يف  (( أن تبتغــوا بــأموالكم ))وجــوب بــذل املــال يف النكــاح ، وأنــه ال نكــاح إال مبــال ؛ لقولــه: 

النكاح من مال ؛ ويف هذا ثالث حاالت ؛ احلـال األوىل: أن يشـرتط معينـا فيقـال: املهـر ألـف  ، وهـذا جـائز أو 

ال إشـكال فيــه ؛ احلـال الثانيــة: أن يشـرتط عدمــه ، فيقـول: زوجتــك بنـيت ، فيقبــل الـزوج ويقــول:  غـري جـائز ؟ جــائز

ال مهــر ؛ ففــي هــذا للعلمــاء قــوالن: القــول األول: أن النكــاح صــحيح وهلــا ن ال مهــر ؛ فيزوجــه بشــرط أن بشــرط أ

 ار شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةوهــذا هــو املــذهب ؛ والقــول الثــاين أن النكــاح غــري صــحيح ، وهــذا اختيــ، مهــر املثــل 

يقول: ألن اهللا اشرتط للحل أن يكـون ذلـك باملـال وإذا شـرط عدمـه انتفـى املشـروط وهـو حلـه ؛ وقولـه قـول ، قـول 

شــيخ اإلســالم رمحهــا هللا قــول ولعــل نكــاح الشــغار مأخــذه مــن هنــا ، أنــه لــيس فيــه مــال ، وإذا ذكــر فيــه املــال فإنــه 

ويعــني وال يشــرتط عدمــه فيقــول: زوجتــك بنــيت ،  أن يســكت عنــه ال يشــرتط مــذكور غــري مقصــود ؛ احلــال الثالثــة:

(( ال جنـاح علــيكم إن فيقـول: قبلـت ؛ يف هـذه احلــال النكـاح صـحيح وهلــا مهـر املثـل كمــا جـاء يف القـرآن والســنة 

هـذا إن طلقـت قبـل الـدخول فـإن طلقـت  طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضـة ومتعـوهن ))

ومــن فوائــدها: أن  د الــدخول فلهــا مهــر املثــل كمــا صــح ذلــك يف حــديث عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه .بعــ

فهــل ميكــن أن تطلــب الزوجــة ؟ مــا ميكــن ، املــرأة تطلــب الــزوج ؟ نقــول  (( أن تبتغــوا ))الطالــب للنكــاح هــو الــزوج 

النســبة للثانيــة نــادر لكنــه واقــع ، ميكــن ، ميكــن امــرأة ختطــب نفســها إال شــخص ؛ ميــدح ؟ أي هــو علــى كــل حــال ب

فهذه املرأة وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وهذا عمر أعرض ابنته حفصة علـى أيب بكـر وعثمـان ، 

ومن فوائدها: أن املهـر إذا كـان مغصـوبا فإنـه ال يعتـد بـه ؛ مـن أيـن  وال بأس ؛ لكن الغالب أن الطالب هو الزوج .

ومـن فوائـدها مـا نشـري إليـه فيمـا  هو مـال لكنـه لـيس لـه واهللا أضـاف املـال إليـه . بأموالكم ))(( يؤخذ ؟ من قوله: 

ومـن فوائـدها: جـواز منفعـة املـال  أشار إىل األخ خالـد: لـو كـان املهـر مخـرا فإنـه ال يصـح ؛ ملـاذا ؟ ألنـه لـيس مبـال .

نفعــة أو مــن أجــور إذا قلنــا املــال هــو العــني مهــرا ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ رمبــا نأخــذ مــن املــال إذا جعلنــا املــال العــني وامل

؛ علــى كــل حــال املهــر يصــح أن يكــون منفعــة ؛ فــإن  فنقــول إن اهللا مســاه أجــورا واألجــرة تكــون علــى املنــافع والعيــان

عادت املنفعة إىل الزوجة فاألمر ظـاهر ، وإن عـادت إىل غريهـا بإذـا فـال بـأس كمـا يف قصـة موسـى مـع ... ؛ ألن 

غنمه مثان سنوات ؛ فاملنفعة ملن ؟ لوالـدها ؛ لكـن برضـاها ، إذا رضـيت فـاحلق هلـا وإال فـاملهر للمـرأة  املهر أن يرعى

.  



وهــل يصــح أن جيعــل الــزوج مهرهــا خدمتــه هلــا مثــل غســل أن يغســل الــزوج ثوــا ومــا أشــبه ذلــك ؟ تصــح كمــا قــال 

اسرتقاق للـزوج والعكـس هـو الصـواب األخ هذه منفعة ، هذه منفعة ؛ لكن بعض العلماء قال ال يصح ؛ ألن هذا 

فكيــف هــي ختــدم زوجهــا ؟ علــى كــل  يعــين ... عنــدناواين أ، فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــال: إن النســاء 

حال إذا كانت املنفعة خدمة الزوج للزوجة ففيه خالف بني العلماء نظرا إىل ألن استخدامها إيـاه نـوع مـن اإلذالل 

الصـحيح إذا دعـت احلاجـة اهللا و فمـا هـو الصـحيح ؟  علـى النسـاء ؛ نيالرجال قـوام كونوعكس ما يريد الشرع من  

ة يتزوجها إال يف هذه احلال ؛ أما لو جعلت املهـر رعـي غنمهـا وإصـالح بسـتاا ممـا ال يعين لو ما وجد امرأ ال بأس

 (( محصـنين غيـر مسـافحين ))حتـرمي املتعـة ؛ لقولـه: ومـن فوائـدها:  يكون خدمة مباشرة فهـذا الشـك يف جـوازه .

حيصـل إال باملالزمـة ؛  وصاحب املتعة ال يريد اإلحصـان ، يريـد السـفاح ؛ ألن مـن أراد اإلحصـان فـإن اإلحصـان ال

أمــا أن يبقــى عنــدها يــومني أو ثالثــا أو أســبوعا فهــذا ال يزيــد يف اإلحصــان بــل ال يزيــد األمــر إال شــدة ؛ ألن كــون 

اإلنسان قد كف نفسه وأيس نفسه رمبا يتحصن بعض الشيء ؛ لكن إذا استمتع مدة يومني ثالثة يزداد شـفقا فـال 

ن يكون حمصنا وزواج املتعة إمنا هـو االسـتفاح فقـط لسـفح هـذا املـاء الـذي حيصل اإلحصان ، واهللا عزوجل اشرتط أ

ضيق عليه ؛ ولذلك ال يثبت به شيء من أحكام النكاح ، لـيس فيـه طـالق وال نسـب وال عـدة وال إحصـان ، كـل 

لـى أنـه أحكام النكاح ال ترتتب عليه حىت إن القائلني جبوازه ال يرتتب عليه شيء من أحكـام النكـاح ؛ فـدل هـذا ع

ســفاح كمــا دلــت عليـــه الســنة فإنــه يف حـــديث ســربة بــن معبـــد اجلهــين أن الرســول عليـــه الصــالة والســالم يف حجـــة 

الــوداع أو يف غـــزوة الفــتح أعلـــن عليــه الصـــالة و الســالم أن املتعـــة حــرام إىل يـــوم القيمــة ؛ وهـــذا التحــرمي خـــرب مؤبـــد 

ال يــدعي مــدعي أنــه نســخ ؛ ألن جعــل غايتــه يــوم القيمــة أن فحــرام إىل يــوم القيمــة ، وإمنــا قلنــا إنــه خــرب مؤبــد ألن 

؛ وأجـاز بعـض  نسخه غري ممكن ، لو أمكن نسخه ألمكـن تكـذيب الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وهـذا مسـتحيل

كمـا ـ  العلمـاء املتعـة للضـرورة ، فقـال إذا خـاف اإلنسـان علـى نفسـه الزنـا لكونـه شـديد الشـهوة ولكـون الزنـا متيسـرا 

وخـاف علـى نفسـه الزنـا فـال حـرج أن يتمتـع ويـروى هـذا عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه وقـال  ـ الد الكفريوجد يف ب

إنـه كامليتــة إذا اضــطر اإلنســان إليــه فعلــه وإال فــال ؛ وحجتـه أن فيــه ارتكــاب أدىن املفســدتني لــدفع أعالمهــا ، مــا هــو 

فأقرعها ومشى ، هذا زنا ؛ لكن املتعـة فيهـا نـوع األعلى ؟ الزنا الذي يشعر اإلنسان بأنه تيس وجد عنزا يف الطريق 

من االرتباط بني الرجل واملـرأة ، مـا هـو ؟ ارتبـاط إىل املـدة الـيت اتفقـا عليـه ، ففيهـا شـيء مـن العالقـة الـيت ال يشـكه 

(( فيهــــا أحــــد ؛ لكــــن الزنــــا علــــى خــــالف ذلــــك ؛ ولكــــن القــــول الــــراجح أــــا ال حتــــل مطلقــــا ؛ لقــــول اهللا تعــــاىل: 

هـذا هـو الصـحيح ؛ وقـد أنكـر عبـد اهللا بــن الـذين ال يجـدون نكاحـا حتـى يغنـيهم اهللا مــن فضـله ))  وليسـتعفف

عباس إنكارا عظيما يف هـذه املسـألة وهـذا القـول حمـل إنكـار ؛ ألن الزبري ـ رضي اهللا عنه وعن أبيه ـ  أنكر على ابن 



أطلـق ؛ ألن حقيقـة املتعـة اسـتئجار املـرأة ليـزين و  ( حرام إلى يوم القيمـة )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عم قال: 

ا يف مدة معني ، هذه متعة ؛ إذا متـت املتعـة خرجـت مـن البـاب الـذي دخلـت منـه وال تعتـد وال شـيء أبـدا ؛ هـل 

( ومن لم يستطع فعليـه بالصـوم الزنا إال هذا ؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع هلا حدا قال عليه الصالة والسالم: 

والعالقـة ،  مثـل الزنـا ال فـرق بينهمـا ، وأما ارتكاب هذه املفسدتني فيقال: هذه مفسـدة مثـل األولوجاء ) فإنه له 

احلاصــلة كمــا لــو اتفــق مــع امــرأة يــزين ــا ليــايل معينــة حيصــل فيهــا بينهمــا عالقــة يف هــذه الليــايل ؛ فالصــواب التحــرمي 

  مطلقا .

  جواز املتعة هل هذا صحيح ؟يروى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله يف  السائل :

  .ال ، ما رجع ؛ رجع عما نصب إليه من حلها مطلقا  الشيخ :

  بالنسبة النكاح من وجه الطالق ؟ السائل :

النكــاح مــن وجــه الطـالق لــيس متعــة وإنــه لــيس فيـه شــرط ؛ لكــن فيــه حمظـور الغــش ، الغــش ملــن ؟ للزوجــة  الشـيخ :

هذا الرجل يريـد يطلقهـا إذا سـافر مـثال أو إذا طهـرت امـرأة مـن النفـاس ال وأهلها ؛ ألن الزوجة وأهلها لو علموا أن 

  يزوجوا .

  ما هو املخرج إذا ؟ السائل :

  املخرج أال يفعل .  الشيخ :

  شيخ الرجل يصوم بالنهار أما بالليل ما يستطيع أن يصوم بالليل ؟ السائل :

يء أخـف أوال يف حقـاقري اآلن ختفـف الشـهوة ـ يصلي ، يصلي ، مث هناك شيء أخف من هذا ، هناك ش الشيخ :

ليســت تقضــي عليهــا أمــا الــذي يقضــي عليهــا مــا جيــوز ـ أمــا الشــيء الثــاين يســتمين مــثال ألن االســتمناء أهــون مــن 

  أي للضرورة ، االستمناء أهون من الزنا ... ؛ أخربنا به اخلالد حيتاج إىل حتقيق .املتعة والزواج ليس فيه الطالق ؛ 

  هذا ليس مبتعة مادام ما اشرتطوا شرط . الشيخ :

لو قلنا للضرورة فهذا يفـتح بـاب عظـيم كـل مـن اضـطر وغلبـت  أن هناك وسائل أهون من املتعة .ذكرمت ب السائل :

  عليه الشهوة قال أنا مضطر ؟

ين أيهمـا زين أو يسـتمال ال ، ما هو بصحيح هذا ، يعين إذا جـرى األمـر بـني أن يـذهب إىل حمـل البغـاء ويـ الشيخ :

حنـن نقـول  ن يف بلـد أخـرى مـا هـي بشـيء ؛ميكن يف بالدنا ـ واحلمد هللا ـ بالد ما يوجـد الزنـا بسـهولة ؛ لكـ أهون ؟

للضــرورة ؛ اســكت لــو قيــل لــك إــا حــالل ألن بعــض العلمــاء حللهــا ؛ هــل يــأمث بالضــرورة ؟ ال مــا يــأمث ؛ ألن هــذا 

  دفع ألعلى املفسدتني ، حالل له .



  

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: حتـرمي املتعـة وقـد  . (( فما اسـتمتعتم بـه مـنكم فـآتوهن أجـورهن ))وقفنا على قوله: 

ســبق أن علمــاء الســنة كلهــم يقولــون بتحرميهــا ؛ لكــن خــالف يف ذلــك الرافضــة وإنــك لتعجــب أن خيــالفوا يف ذلــك 

ن يتبـع هـواه ، فهـا هـو علـي ـ رضـي اهللا عنـه ـ وإمامهم يقول بتحرميها ويعلـن ذلـك ؛ لكـن هـذا لـيس بغريـب علـى مـ

هــو الــذي روى أو هــو مــن مجلــة مــن روى املســح علــى اخلفــني ومــع ذلــك الرافضــة ال يقولــون باملســح علــى اخلفــني ، 

 بـالتحرمي ؛ وعلـي ـ رضـي اهللا عنـه ـ يقـولوعلي ـ رضي اهللا عنه ـ هو من مجلة من روى حترمي املتعة ، وهـم ال يقولـون 

كوفة ويعلـن بـأن خـري هـذه األمـة أبـو بكـر وعمـر ، وهـم يقولـون ال ، ليسـا خـري هـذه األمـة بـل بعضـهم على منرب ال

يقــول إمــا ماتــا علــى النفــاق ، وبعضــهم يقــول إمــا كفــار ، ومــا أشــبه ذلــك ممــا يــدل علــى ان مبــىن عقيــدم لــيس 

إىل خمالفـة علـي بـني أيب طالـب ـ علـى هـدى ولكنـه علـى هـوى وإال لـو كـانوا يتشـيعون آلل البيـت حقيقـة مـا صـاروا 

رضي اهللا عنه ـ الذي هو أفضل آل البيت ؛ إذا املتعة حرام ولكن هل من املتعة أن يتزوج اإلنسان بنيـة الطـالق إىل 

مدة معينـة ؟ سـبق لنـا أـا ليسـت مـن املتعـة لكـن فيهـا غشـا وخـداعا ؛ ورأيـت بعـد أن تكلمـت معكـم هـذا الكـالم 

كالم يؤيد هذا ويقول: إن فيه مثلبهـة للمسـلمني فيعـرف النـاس عـنهم أـم متالعبـون يف الشيخ حممد رشيد رضا له  

أنكحـتهم مث إن فيــه سـدا يف بــاب التــزويج ؛ ألن كـل إنســان يعــرف أن هـؤالء يتزوجــون مث يطلقــون عنـد الســفر فإنــه 

ذا ينبغي لنـا إذا الحقـت لنـا ال يثق م وال يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل ؛ وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج ؛ وهل

مصـــلحة أال نتعجـــل باألخـــذ ـــا حـــىت نـــرى مـــاذا يرتتـــب عليهـــا ، قـــد يرتتـــب عليهـــا مـــن املفاســـد مـــا هـــو أعظـــم مـــن 

املصـلحة ؛ والــذين قــالوا بــاجلواز يقولــون ألن كــل إنســان إذا مل تـتالءم معــه زوجتــه فإنــه يطلقهــا ؛ ولكــن نقــول هنــاك 

ه ســيطلقها يف يــوم معــني وشــخص آخــر دخــل علــى أــا زوجتــه ولكــن وجــد شــخص مل يــدخل إال علــى أنــفـرق بــني 

... مينع االستمرار بالزوجية ، فهذا فرق عظيم ؛ مث إننا نقول: ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج املـرأة بنيـة التحليـل 

لـق بعـد زمـن معـني للزوج األول ، بنية التحليل ال بشرط التحليل فإن النكـاح فاسـد ، فهـذا مثلـه ، هـذا نـوى أن يط

وهــذا نــوى أن يطلــق بعــد زمــن معــني واألعمــال بالنيــات وإمنــا لكــل امــرئ مــا نــوى ؛ فــإذا قــالوا هــذا ميكــن أن يرغــب 

ويبقى ؛ قلنا واحمللل ؟ ميكن أن يرغب ويبقى ؛ فعلى كل حال أنا ال أرى أنه جيـوز لإلنسـان أن يتـزوج بنيـة الطـالق 

ال ؛ املـــذهب عنـــد احلنابلـــة أن النكـــاح غـــري صـــحيح ، النكـــاح غـــري  إذا ســـافر ؛ لكـــن يبقـــى هـــل يصـــح النكـــاح أو

يثبـت باسـتمتاع الـزوج بزوجتـه هـر ملومن فوائدها: أن ا صحيح ألن نينة املتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط .

ملرأة ؛ وعلــى هــذا فيثبــت املهــر باجلمــاع وباالســتمتاع بــا بــه مــنهن فــآتوهن أجــورهن )) (( فمــا اســتمتعتم؛ لقولــه: 

استمتاعا ال يكون إال من الزوج مـع زوجتـه كالتقبيـل والضـم ومـا أشـبه ذلـك ، ويثبـت أيضـا بـاخللوة كمـا جـاء ذلـك 



ومـن فوائـدها: تسـنية املهـر أجـرا ؛ وجهـه أنـه عـوض يف مقابـل منفعـة ال يف مقابـل عـني ، لـو   عن اخللفـاء الراشـدين.

ومـــن  هـــو اســتمتاع الـــزوج بالزوجــة فصـــار مثــل اإلجـــارة .كــان يف مقابـــل عــني لســـمي بيعــا لكنـــه يف مقابــل منفعـــة و 

فوائــدها: أن املهــر الزم كلــزوم األجــرة علــى املســتأجر ؛ ولكــن إذا مســح مــن لــه احلــق فهــل يســقط ؟ اجلــواب: نعــم ؛ 

وهنـا مسـألة مهمـة وهـي  (( فنصـف مـا فرضـتم إال أن يعفـون أو يعفـو الـذي بيـده عقـدة النكـاح ))لقوله تعاىل: 

املهــر أجــرا هــل الــزوج يعامــل زوجتــه وهــو يشــعر أــا كــاألجري أو أن معاشــرة الــزوج لزوجتــه ومعاملتــه هلــا  ملــا مســى اهللا

أمســى مــن ذلــك وأعلــى ؟ الثــاين ، الثــاين ؛ ألنــه إذا شــعر بأنــه كــأجري اســتأجرها ليمتــع ــا مل حيصــل مقصــود النكــاح 

ــه أن خلــق لكــموهــو املــودة والرمحــة ، قــال اهللا تعــاىل:  مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل  (( ومــن آيات

وألنـه لـو شـعر هـذا الشـعور لكـان يغضـب حينمـا متتنـع منـه لسـبب أو لغـري سـبب حـىت رمبـا  بينكم مودة ورحمـة ))

قـال نعـم املهـر أجـر ألنـه يف مقابلـة منفعـة ولكـن الـذي سـيق  طلق ؛ لكن إذا شعر بأن األمر أعلى وأمسى مـن ذلـك

فوائدها: وجـوب إتيـان النسـاء  ومن إليه املهر ليس كاألجري ؛ فالعوض وإن مسي أجرا لكن املعوض ليس كاألجري .

ومـن فوائـدها: أنـه إذا تراضـا الـزوج والزوجـة  أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجـورهن . (( فريضة ))مهرن ؛ لقوله: 

 . (( وال جنـاح علـيكم فيمـا تراضـيتم بـه مـن بعـد الفريضـة ))على زيادة أو نقص أو إسـقاط فـال حـرج ؛ لقولـه: 

ومن فوائدها: أن نأخذ قاعدة مهمـة وهـي: أن مـا أوجـب اهللا عزوجـل حلـق اإلنسـان وأسـقط حقـه فـال إمث علـى مـن 

؛ وهـذه القاعـدة سـيكون هلـا يـه إذا مل يقـم بـه به ، إذا أوجب اهللا علينا حقا إلنسان وأسقط حقه فـال إمث عل قممل ي

فروع كثـرية ؛ منهـا: إجابـة دعـوة الوليمـة ، إجابـة دعـوة الوليمـة واجبـة حبـق مـن ؟ حبـق الـزوج ؛ فـإذا أسـقطها فـال إمث 

عليــه إذا دعــاين ، لــو دعــاين وقلــت أنــا عنــدي شــغل أنــا ال أســتطيع ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ فقــال: إذا أنــت مســموح ، 

عليك ؛ ألن احلق له ، والشيء الذي أوجبه اهللا من باب احلقـوق علـى النـاس بعضـهم بعـض إذا أسـقطه  فإنه ال إمث

وهــي فائــدة قــد تكــون بعيــدة: أن مــن ســب الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  ومــن فوائــدها مــن لــه احلــق ســقط .

؟ سـب اهللا أو سـب الرسـول ؟  وجب قتله ولو تاب ، ومن سب اهللا فإنه إذا تاب ال يقتل ؛ أعرفتم ؟ أيهمـا أعظـم

سب اهللا أعظم ؛ لكن اهللا أخربنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ؛ ولكن حق الرسول عليـه الصـالة والسـالم 

ال نعلم أنه أسقطه ، حق آدمي ؛ فيقتل حلق الرسول لكن تقبل توبته ، يقتل مع قبـول توبتـه ؛ كيـف ؟ نقـول نقبـل 

ومـن فوائـدها:  اه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني ألنـه تـاب ؛ لكـن القتـل البـد منـه .توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفن

(( مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  إثبات امسني من أمسـاء اهللا ومهـا: العلـيم ، واحلكـيم ؛ وقـد سـبق تفسـريمها بشـرح وايف .

ــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح المحصــنات المؤمنــات فممــا ملكــت أيمــانكم ) (( ومــن لــم قولــه:  )ومــن ل

جــواب الشــرط ؛ وهنــا نســأل اجتمــع يف  (( فممــا ملكــت ))" مــن " هــذه اســم شــرط جــازم ؛ و يســتطع مــنكم ))



؛ والثاين " مل " فهل الفعل جمزوم مبن أو جمزوم بلم ؟ نقـول جمـزوم بلـم  هذه اجلملة موجبان للجزم ؛ أحدمها " من "

(( ومــن لــم فعــل مضــارع جمــزوم بلــم وهــو فعــل الشــرط ؛ وقولــه:  (( يســتطع ))ألــا املباشــر ؛ وعلــى هــذا فنقــول 

(( أن يـــنكح الطـــول هـــو الغـــىن يعـــين مـــن مل يســـتطع مـــنكم غـــىن يكفـــي مهـــر احملصـــنات  يســـتطيع مـــنكم طـــوال ))

يعين فانكحوا ممـا ملكـت  (( فمما ملكت أيمانكم ))ضد الكافرات  (( المؤمنات ))أي احلرائر  المحصنات ))

يت ملكـت أميـانكم وهـن اإلمـاء ؛ فيتجـوز اإلنسـان أمـة غـريه ال أمـة نفسـه ، لـو تـزوج أمـة نفسـه مل أميانكم أي من ال

(( ضـعف علـى األقـوى ؛ إذا يـرد األ نيصح النكاح ؛ ألن ملك البضع بامللك أقـوى مـن ملكـه بالنكـاح وال ميكـن أ

يعين ملكت أميـان غـريكم كرجـل يريـد أن يتـزوج أمـة زيـد ، هـذا مـا يريـد اهللا يف هـذه اآليـة  فمما ملكت أيمانكم ))

(( مــا ملكــت " مــن " هــذه بيــان لـــ" مــا " يف قولــه:  (( فممــا ملكــت أيمــانكم )) (( مــن فتيــاتكم المؤمنــات ))

احلـرة ، وعلـى اململوكـة إذا والفتيـات مجـع فتـاة وهـي األمـة ؛ فالفتـاة تطلـق علـى الشـابة إىل أضـيفت إىل  أيمـانكم ))

(( املؤمنـات )) ضـد الكـافرات ولـو   (( فمما ملكـت أيمـانكم مـن فتيـاتكم المؤمنـات ))أضيفت لرقيقة ، يقـول: 

(( واهللا كتابيــات فالبــد أن تكــون األمــة مؤمنــة ؛ فالكــافرة يف هــذا املقــام ولــو يهوديــة أو نصــرانية ال يصــح ؛ قــال: 

انكم يعين وليس لكـم إال الظـاهر ؛ أمـا البـاطن فعلمـه إىل اهللا ؛ فـإذا قـال اإلنسـان: اهللا أعلم بإمي أعلم بإيمانكم ))

(( هــذه أمــة ال أدري هــل هــي مســلمة حقــا أو مســلمة خوفــا ، نقــول اهللا أعلــم بإمياــا أنــت لــيس لــك إال الظــاهر ؛ 

أن يتــزوج احلــر أمــة أتــى ــذه اجلملــة للتســاوي يف البشــرية ؛ ألن عنــد العــرب أنفــة عظيمــة  بعضــكم مــن بعــض ))

تــنكح إال إنســانا ، فأنــت معهــا بعضــكم مــن  نأنــت لــ (( بعضــكم مــن بعــض ))فخفــف اهللا ذلــك عــنهم وقــال: 

مهزة الوصل أو القطع ؟ الوصل ألا مـن الثالثـي مـن "  (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) (( فانكحوهن ))بعض ؛ 

 (( بـإذن أهلهـن ))أي أسيادهن ؛ وهنا قـال:  ن ))(( بإذن أهلهأي الفتيات املؤمنات  (( فانكحوهن ))نكح " 

مل يقــل: بــإذن أوليــائهن ألنــه ال واليــة ألحــد يف اململوكــة إال لســيدها ألن ســيدها مالــك هلــا عينــا ونفعــا فهــو الــذي 

آتــوا مبعــىن  (( وآتــوهن أجــورهن بــالمعروف ))يزوجهــا حــىت لــو كــان هلــا األب فإنــه ال يزوجهــا مــع وجــود الســيد ؛ 

(( أتـوا أي جـاءوا ؛  (( حتـى إذا أتـوا علـى وادي النمـل ))ف أتوا فإـا مبعـىن جـاءوا ، قـال اهللا تعـاىل: أعطوا خبال

أي مبا يتعارفه الناس ومبا أقره الشرع بدون مماطلة وبـدون منـة ، ال تقولـوا  (( بالمعروف ))أي مهورهن  أجورهن ))

  هذه أمة فتماطل مبهرها أو متن به عليها .

  ألة سب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأن حكمه القتل حىت ولو تاب فهل فيها إمجاع ؟هل مس السائل :

ما أدري هل فيها إمجاع أو ال ؛ لكن األدلة تـدل علـى هـذا ، وقـد صـنف شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف هـذا  الشيخ :

  املوضوع مساه " الصارم املسلول يف حتطم قتل ساب الرسول " .



  ما هو وجه كون الفائدة " قتل ساب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم " من هذه اآلية ؟  السائل :

ما هو قلنا إن هذه الفائدة قد تكـون بعيـدة ؟ أي نعـم ، قـد تكـون بعيـدة ؛ لكـن مـا الـذي يقرـا ؟ يقرـا  الشيخ :

ول عليه الصالة والسـالم ، لـو سـب ... حق الرس أننا قلنا حق اآلدمي إذا عفا عنه سقط ولو كان اهللا قد أوجبه له

  رسول اهللا أمام رسول اهللا وعفا عنه سقط ، بس هذا جيب عليه أن يتوب عن الردة إذا كانت الردة .

  احلق يف الدعوة حق الوجوب هل حق الزوج فقط أم ملن دعا سواء أليب الزوجة أو أليب الزوج ؟ السائل :

  عة يف حق الزوج فقط .؛ ألن الوليمة مشرو  ال ، الزوج فقط الشيخ :

  بعض الناس يكون مستقيما مث حيسد فيعان فينحرف فما وجه ذلك ؟ السائل :

العـــني وكــل شـــيء يدخلـــه القــدر تدخلـــه العــني حـــىت املســـتقيم رمبــا يصـــاب بــالعني وينحـــرف ؛ ... ؛ هـــذه  الشــيخ :

ألحــد يشــرحه لــه فإنــه  قمصــيبة فعلهــا ، هــذه مصــيبة مــن املصــائب كمــا أن اإلنســان لــو طلــب احلــق ولكــن مــا وفــ

هذا نعم لو فرضنا إن الرجل يريد عبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كـان يعمـل صـحيحا يعاقب ؛ 

، يقـول يـا فـالن صـل ؛ ... ؛ يكـون مسـتقيما مث حيسـد فينحـرف ؛  األجـر ؛ لكـن إذا احنـرف باختيـاره مـن وال حيرم

يكــون احنــراف إرادي قــد يصــاب مــثال بكســل ، يصــاب مبــرض ، نعــم ميكــن هــذا شــيء مشــاهد يعــين احنــرف قــد ال 

( لــو ســبق القــدر شــيء علــى كــل حــال قــول الرســول عليــه الصــالة  والســالم: أشــبه ذلــك يبعــده عــن العمــل ؛ ومــا 

  يدل على أن العني تكون يف كل ما خلقت نسأل اهللا السالمة . لسبقته العين )

  عن بعض أمور السحر واجلن ؟ السائل :

  ميكن . الشيخ :

ســبق الكــالم علــى هــذه اجلملــة مــن اآليــة  (( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح المحصــنات المؤمنــات ))

 (( فممـا ملكـت أيمـانكم ))وقلنا إن املراد بالطول الغىن والسعة ؛ واملراد باحملصنات احلرائر بدليل مقابلتهـا بقولـه: 

يعــين فــانكحوا ممــا  (( فممــا ملكــت أيمــانكم ))املتزوجــات ؛ املــراد ــا  (( المحصــنات مــن النســاء ))والــيت قبلهــا 

ملكت أميانكم ؛  واخلطاب للجميع باعتبار اموع ال باعتبار كـل الفـرد ، فهـو خياطـب اجلميـع باعتبـار امـوع ال 

وإمنـــا باعتبــار كـــل فــرد ، وإمنـــا قلنــا ذلـــك ألن املالــك ال يصـــح أن يــنكح مملوكتـــه فالســيد ال ميكـــن أن يتــزوج مملوكتـــه 

 (( إال علـى أزواجهـم أو مــا ملكـت أيمــانهم ))يتسـراها تسـريا ألن اهللا جعـل ملــك اليمـني معـادال للزوجيـة فقــال: 

فـــدل هـــذا علـــى أن مـــا ملكـــت اليمـــني غـــري األزواج ، وقـــال أهـــل العلـــم إنـــه ال ميكـــن أن يتـــزوج الســـيد مملوكتـــه ألن 

لكيــة يفيــد ملكهــا جبميــع أنــواع االســتمتاعات وعقــد اســتباحته بضــعها بعقــد أقــوى مــن عقــد النكــاح ؛ ألن عقــد امل

النكــاح يفيــد ملــك االســتمتاع ــا فقــط ؛ فاألمــة متلــك منافعهــا كلهــا متلــك أن ختــدمها وأن تأجرهــا ولــيس هلــا املــال 



  واملال لك ومتلك االستمتاع ا ؛ والزوجة ؟ ليست كذلك 

  

 



 ملكــت مــا فمــن المؤمنــات المحصــنات يــنكح أن طــوال مــنكم يســتطع لــم ومــن: (( تتمــة تفســري اآليــة الكرميــة

ــاتكم مــن أيمــانكم ــإذن فــانكحوهن بعــض مــن بعضــكم بإيمــانكم أعلــم واهللا المؤمنــات فتي  وآتــوهن أهلهــن ب

 فعلــيهن بفاحشـة أتـين فـإن أحصــن فـإذا أخـدان متخـذات وال مســافحات غيـر محصـنات بـالمعروف أجـورهن

 غفــور واهللا لكــم خيــر تصــبروا وأن مــنكم العنــت خشــي لمــن ذلــك العــذاب مــن المحصــنات علــى مــا نصــف

يعين فانكحوا مما ملكت أميانكم ؛  واخلطـاب للجميـع باعتبـار امـوع ال  (( فمما ملكت أيمانكم )) )) . رحيم

ل فرد ، وإمنا قلنا ذلـك ألن املالـك ال يصـح أن باعتبار كل الفرد ، فهو خياطب اجلميع باعتبار اموع ال باعتبار ك

يــنكح مملوكتــه فالســيد ال ميكــن أن يتـــزوج مملوكتــه وإمنــا يتســراها تســريا ألن اهللا جعـــل ملــك اليمــني معــادال للزوجيـــة 

فــدل هــذا علــى أن مــا ملكــت اليمــني غــري األزواج ، وقــال  (( إال علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمــانهم ))فقــال: 

ه ال ميكــن أن يتـــزوج الســيد مملوكتـــه ألن اســتباحته بضـــعها بعقــد أقـــوى مــن عقـــد النكــاح ؛ ألن عقـــد أهــل العلــم إنـــ

امللكية يفيد ملكها جبميع أنواع االستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملـك االسـتمتاع ـا فقـط ؛ فاألمـة متلـك منافعهـا  

تمتاع ا ؛ والزوجـة ؟ ليسـت كـذلك ؛ إذا كلها متلك أن ختدمها وأن تأجرها وليس هلا املال واملال لك ومتلك االس

فملـك منفعـة البضـع مبلـك اليمــني أقـوى مـن امللـك بعقــد النكـاح فـال يريـد األقـوى علــى األضـعف ؛ هـذا مـن ناحيــة 

وجـه  (( إال علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـانهم ))التعليل ؛ أما من ناحية الدليل فيقـول العلمـاء ؟ قولـه تعـاىل: 

إذا ممـا ملكـت أميـانكم اخلطـاب  (( فمما ملكت أيمـانكم ))الداللة ؟ أن اهللا جعل ملك اليمني قسيما للزوجية ؛ 

للجميــع باعتبــار اــوع أو باعتبــار كــل فــرد ؟ باعتبــار امــوع ال كــل فــرد ، فمــن ملــك أمــة مل يصــح أن يعقــد عليهــا 

وهــي اململوكــة واشــرتط اهللا ســبحانه وتعــاىل فيهــا اإلميــان  اة فتيــات مجــع فتــ (( مــن فتيــاتكم المؤمنــات )) .النكــاح 

يعين البد أن تكون مؤمنات ، فإن كانت كتابية فإا ال حتل حـىت وإن كانـت ممـن ال جيـب  (( المؤمنات ))فقال: 

وتعـــاىل اجلملــة هنــا مجلــة اعرتاضــية يعــين أن اهللا ســبحانه  (( واهللا أعلــم بإيمــانكم ))طــول احلــرة ؛ قــال اهللا تعــاىل: 

أعلــم باإلميــان فــإذا اشــرتط اهللا اإلميــان فلــيس لنــا إال الظــاهر ؛ أمــا البــاطن فعلمــه عنــد مــن ؟ عنــد اهللا ؛ وهلــذا كــان 

البعضـية هنــا بعضـيه إنســانية   (( بعضـكم مــن بعــض ))احلسـاب يف الـدنيا علــى الظـاهر ويف اآلخــرة علـى البــاطن ؛ 

(( فـانكحوهن ثلهـا ، فبعضـنا مـن بعـض وإن كـان حـر أشـرف وأعلـى يعين أن اهللا أبـاح لنـا اإلمـاء ألـن منـا بشـر م

ـــإذن أهلهـــن )) ـــانكحوهن ))اهلمـــزة يف  ب ـــه تعـــاىل:  (( ف ـــأنكحوا مهـــزة الوصـــل ألـــا مـــن " نكـــح " ؛ أمـــا قول (( ف

أصـل النكـاح أصـله  (( فـانكحوهن ))أنكـح " ؛ وقولـه:  " فهي مهزة قطع ألا من الرباعي مـن  األيامى منكم ))

اع ألن بعقــده يكــون اجتمــاع الــزوج والزوجــة وكــذلك اجتمــاع األصــحاب بعضــهم إىل بعــض ، كمــا قــال اهللا االجتمــ

ــتعــاىل:  ق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا وكــان ربــك قــديرا )) (( فــانكحوهن بــإذن (( وهــو الــذي خل



؛ وذلـك أن األمـة ال متلـك نفسـها وال  أي برضا ؛ اإلذن مبعىن السماح والرضا ؛ واملراد بأهلهن أسيادهن أهلهن ))

ميلكها وليها بالنسـب وإمنـا ميلكهـا بالسـبب أي مالكهـا ؛ ولـذلك يـزوج األمـة سـيدها وال يزوجهـا أوـا ؛ ألن واليـة 

(( وآتـوهن أجـورهن بـالمعروف )) وهم أسـيادهن ؛  (( بإذن أهلهن ))السيد أقوى من والية األب ؛ وهلذا قال: 

(( وآتــى المــال وهن ؛ ألــا مــن الربــاعي ، وآتــى الربــاعي مبعــىن أعطــى ، كمــا قــال تعــاىل: أي أعطــ((  آتــوهن )) 

أي مهــورهن ، ومســي أجــرا ألنــه  (( وآتــوهن أجــورهن بــالمعروف )) (( أجــورهن ))أي أعطــى املــال  علــى حبــه ))

متلـك ؛ لقـول إضـافة اختصـاص ال إضـافة ملـك وذلـك ألن األمـة ال  (( أجـورهن ))عوض عن منفعة وإضـافته هنـا 

فاإلضـافة هنـا لالختصـاص كإضـافة  ( من باع عبدا وله مـال فمالـه للـذي باعـه )النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

أي  (( بــالمعروف ))سـرج الدابــة إليهـا ، تقــول سـرج الفــرس ال ألن الفـرس متلكــه ؛ لكــن ألنـه خمــتص بـه ؛  وقولــه: 

املهـر متمـوال شـرعا سـواء كـان مـن الـذهب أو الفضـة أو احلديـد باملعروف شـرعا وعـادة ؛ واملعـروف شـرعا أن يكـون 

، ومعـروف هـذا أن ال مياطـل ، أن ال مياطـل ؛ بـل يعطـي  الفرش أو األبواب أو غري ذلك الثياب أو أو الرصاص أو

هلــذا األمــة مهرهــا كمــا يعطــي احلــرة ؛ وإمنــا ذكــر اهللا ذلــك ألنــه رمبــا حيتقــر األمــة وال يــؤدي هلــا حقهــا كمــا ينبغــي ؛ و 

ـــــالمعروف ))قـــــال:  ـــــوهن أجـــــورهن ب ـــــر مســـــافحات وال متخـــــذات أخـــــدان )) ((  . (( وآت (( محصـــــنات غي

يعـين انكحــوهن حــال كــون حمصــنات ، أو مــن  (( فــانكحوهن ))هـذه حــال مــن الضــمري يف قولــه:  محصــنات ))

جـور زنـا بـل أجـور ضمري مفعول به أي آتوهن أجورهن حال كـون حمصـنات ال تؤتـوهن أ (( آتوهن ))الضمري يف 

هنا أي متزوجات أي ال زانيات ، وهو من باب التوكيد ملا سبق ألنـه يغـين عنـه  (( محصنات ))إحصان ؛ وقوله: 

يعين ألن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقـد إحصـان ال  (( فانكحوهن بإذن أهلهن ))قوله: 

املســافح الــزاين ـ  (( محصــنات غيــر مســافحات )) بقولــه: زنــا ؛ لكــن خلطــر هــذا األمــر أكــد اهللا ســبحانه وتعــاىل

والعياذ باهللا ـ ومسي مسـافحها ألنـه لـيس لـه هـم إال سـفح املـاء يف القبـل ، ال يريـد أوال وال عشـرة وال مـودة وإمنـا هـو  

األخــدان مجــع خــدن أو خــدن ، واملــراد بــه مــا  (( وال متخــذات أخــدان ))كــالتيس يريــد أن يقضــي مهمتــه فقــط ؛ 

رف عند الكفرة بالصديق والصاحب ؛ فإنه يف بـالد الكفـر تتخـذ املـرأة صـديقا صـاحبا يفعـل ـا مـا يفعـل الرجـل يع

(( بامرأته ما عدى اجلماع ورمبا تصل احلال إىل اجلماع ؛ واإلماء ملا كن ال حيـتملن ـذا األمـر قيـد اهللا ذلـك بقولـه: 

لزنا حىت قيل: إن هندا بنت عتبة ملـا بـايع النـيب صـلى اهللا عليـه أما احلرائر فإنه يبعد فيهن ا وال متخذات أخدان ))

وآلــه وســلم النســاء علــى أال يســرق وال يــزنني ، قالــت يــا رســول اهللا أو تــزين احلــرة ؟ وهــو ضــعيف لكنــه ذكــره بعــض 

خـــذات (( غيـــر مســـافحات وال متالعلمـــاء ؛ والزنـــا يف احلرائـــر قليـــل وهـــو كثـــري يف اإلمـــاء ؛ وهلـــذا قيـــد اهللا بقولـــه: 

م ؛ نهصـــحيأي أحصـــنهن مـــن  (( فـــإذا أحصـــن ))؛  (( أحصـــن ))ويف قـــراءة:  (( فـــإذا أحصـــن )) .أخـــدان )) 



أي أحصــــن أنفســــهن ؛ واختلــــف املفســــرون يف املــــراد باإلحصــــان فقــــال بعــــض  (( فــــإذا أحصــــن ))وعلــــى قــــراءة: 

مبعــىن نكحـن ؛ وقـال بعـض العلمــاء:  (( أحصـن ))مبعـىن أسـلمن ، و (( أحصـن ))العلمـاء: إـا علـى قـراءة الفــتح 

(( أحصــن أي صــرن ذات أحصــان كمــا يقــال: أجنــد ، أي دخــل جنــدا ؛ فـــ (( أحصــن ))مهــا مبعــىن واحــد وأن معــىن 

فـــاألمر  (( أحصـــن ))؛ أمـــا علـــى قـــراءة الضـــم  أي صـــرن ذوات إحصـــان (( أحصـــن ))أي صـــار ذا إحصـــان ،  ))

نكحـن فأحصـن فـروجهن ـذا النكـاح ؛ والصـواب أـا مبعـىن واحـد ، أي  (( أحصن ))يف أن املـراد ظاهر أن املراد 

(( مــن أن الكلمتــني مبعــىن واحــد ؛ وكوــا مبعــىن " أســلمن " بعيــد ؛ ألن الســياق هنــا يف ســياق الفتيــات املؤمنــات 

(( فإن أتين بفاحشة فعلـيهن نصـف مـا علـى المحصـنات مـن العـذاب  واملؤمنة مسلمة . فتياتكم المؤمنات ))

(( فعلـيهن هـذا الشـرط الثـاين ،  (( فإن أتـين ))الشرط األول ،  (( إذا أحصن ))ذا شرط داخل يف شرط ، ه ))

جـــواب الشـــرط الثـــاين ، فهـــو شـــرط يف شـــرط يعـــين إذا أحصـــنت األمـــة وأتـــت بفاحشـــة فعليهـــا نصـــف مـــا علـــى  ))

ليهن نصـف مـا علـى احملصـنات ؛ وال يصح أن يقول: فإذا أحصن فع احملصنات من العذاب ؛ احملصنات هنا احلرائر

 (( مـــن العـــذاب ))أي احلرائـــر  (( نصـــف مـــا علـــى المحصـــنات ))مـــن اإلمـــاء ، هـــذا ال يســـتقيم ؛ ولكـــن املعـــىن 

أن عنهــا العــذاب  ويــدرأ(( تعــاىل: تبــارك و وعــذاب احلرائــر أن جتلــد البكــر مائــة جلــدة وأن تــرجم الثيــب ، قــال اهللا 

(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة وال تأخـذكم : والعذاب هو احلد ؛ لقوله تعاىل تشهد ))

فيكــون  بهمــا رأفــة فــي ديــن اهللا إن كنــتم تؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر وليشــهد عــذابهما طائفــة مــن المــؤمنين ))

هنـا احلــد ؛ ومـا هــو احلـد ؟ احلــد للمحصـنة احلــرة إن كانـت حمصــنة مبعـىن منكوحــة فهـو الــرجم ؛ ألن  املـراد بالعــذاب

(( الزانيــة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم رجــم الغامديــة ؛ وإن كانــت غــري حمصــنة فهــو اجللــد ؛ لقــول اهللا تعــاىل: 

ذي ميكـن أن يتنصـر يف حـق األمـة ؟ فمـا هـو احلـد للمحصـنة الـ والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدة ))

اجللد ؟ والرجم ؟ ما ميكن نرمجها نصـف رجـم ؟ ال ؛ ألن الـرجم حيصـل بـاملوت واملـوت ال يـت ... ؛ فيكـون املـراد 

املــراد بـه مخســون جلـدة ، يكــون املــراد بـه مخســني جلــدة ؛  (( نصــف مــا علــى المحصـنات مــن العــذاب ))بقولـه: 

تغريــب والتغريــب قــد جــاء يف صــحيح الســنة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم احلــرة تعــذب تعــذيبا آخــر ، وهــو ال

( البكـر بـالبكر وقـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم:  ( على ابنك جلد مائـة وتغريـب عـام )قال أليب العصيف: 

ال: إـا ال ولكن العلماء اختلفـوا يف تغريـب احلـرة هـل تغـرب أو ال تغـرب ؛ فمـنهم مـن قـ جلد مائة وتغريب عام )

تغــرب ؛ ألن التغريــب لصــيانة اإلنســان عــن الزنــا واملــرأة إذا غربــت رمبــا يــزداد زناهــا الســيما إذا مل يكــن معهــا حمــرم ، 

فال تغرب املرأة ؛ فإذا مل تغرب قلنا إن األمة يكـون عليهـا مخسـون جلـدة بـال تغريـب ؛ ألن احلـرة ال تغـرب ؛ ولكـن 

فإنـه هـل تغـرب األمـة كمـا تغـرب احلـرة ؟ قـال بعـض العلمـاء: تغـرب نصـف سـنة ؛ إذا قلنا بالقول الثـاين إـا تغـرب 



 (( وال تـــزر وازرة وزر أخـــرى ))وقـــال بعـــض العلمـــاء: ال تغـــرب ألن تغريبهـــا إضـــرار ملالكهـــا وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل: 

فاجللـد إضـرار للسـيد فإنه كما يكون إضـرارا للسـيد  : إذا قلنا بأن التغريب حدولكن هذا التعليل عليل ؛ ألننا نقول

أيضــا ؛ ألــيس كــذلك ؟ نعــم هــو إضــرار للســيد رمبــا تتــأثر صــحتها بــذلك وتتــأثر مسعتهــا بــذلك وتــنقص قيمتهــا ؛ إذا 

قلنــا إن التغريــب يــرج إىل اإلمــام يف احلــرة ولــيس حبــد واجــب فإننــا نقــول أيضــا يرجــع التغريــب يف األمــة إىل اجتهــاد 

(( فـــإن ؛ وإذا مل حتصـــن ؟ احلـــرة مـــن العـــذاب يف اجللـــد والتغريـــب  احلـــاكم ؛ فالصـــواب أن عليهـــا نصـــف مـــا علـــى

فمـاذا عليهـا ؟ قـال إذا مل حتصـن  أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف مـا علـى المحصـنات مـن العـذاب ))

بعـــض العلمـــاء: لـــيس عليهـــا شـــيء ؛ عـــرفتم ؟ ألن مفهـــوم اآليـــة الكرميـــة أـــا إذا مل حتصـــن فلـــيس عليهـــا شـــيء مـــن 

فهوم واضح ، وإذا سكت اهللا عن شيء فهـو ممـا عفـا عنـه ، والشـك أن زنـا مـن أحصـنت أقـبح مـن زنـا العذاب وامل

من مل حتصن يعين من مل تتـزوج ؛ وقـال بعـض العلمـاء: إذا أحصـنت فعليهـا نصـف مـا علـى احلـرة مـن العـذاب وإذا 

وإذا مل حتصـــن فعليهـــا  مل حتصـــن فعليهـــا العـــذاب كـــامال ، إذا أحصـــنت فعليهـــا نصـــف مـــا علـــى احلـــرة مـــن العـــذاب

هــذا عــام يف  (( الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ))العــذاب كــامال ، قــالوا نأخــذ بــاآليتني: 

احلــرة واألمــة خــرج منــه األمــة إذا أحصــنت فعليهــا نصــف مــا علــى احلــرة مــن العــذاب وبقيــت األمــة غــري حمصــنة يعــين 

رائر ، والبكر اليت مل تتزوج من احلرائر كم حدها ؟ مائة جلدة ؛ وعلـى هـذا غري مزوجة كالبكر اليت مل تتزوج من احل

فإذا أحصنت األمة فزنت فعليها مخسون جلدة وإذا مل حتصن فعليها مائة جلـدة ؛ مـن أحـق النـاس ـذا املـذهب ؟ 

قــال: إذا أحصــنت  ؛ ومــن العلمــاء مــنالظاهريــة ، وهــو كــذلك فــإن الظاهريــة قــالوا ــذا ، قــالوا مــا لنــا إال الظــاهر 

( فعليها نصف ما على احلرة وإذا مل حتصن وجب تعذيبها باجللـد املطلـق ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلـدها ثـم إن زنـت فليجلـدها ثـم إن زنـت فليبعهـا ولـو بضـفير 

علــى هــذا إذا زنــت قبــل أن حتصــن  وجبــت عقوبتهــا باجللــد الــذي يعــين ولــو حببــل ؛ فقــال: فليجلــدها ، وأطلــق ؛ ف )

ليس حبد ، وهذا القول هو الصحيح أا إذا تزوجت فعليها نصـف مـا علـى احلـرة وهـو مخسـون جلـدة وال ميكـن أن 

نقــول عليهـــا نصـــف الـــرجم ألنــه ال يتـــبعض ؛ وإذا مل حتصـــن فإنـــه جيــب جلـــدها تعزيـــرا هلـــا ؛ ألننــا لـــو تركناهـــا أيضـــا 

؛ وأما القول أـا إذا زنـت قبـل اإلحصـان فإـا تـرجم أو فإـا حتـد حـدا كـامال ألن الـرجم ال يتـأتى وهـي مل مشكل 

حتصـــن بالنكـــاح ؛ لكـــن يقـــول إنـــه جيـــب أن جتلـــد اجللـــد الكامـــل ، هـــذا القـــول ضـــعيف الشـــك ؛ ألن علـــة نصـــف 

محن الـرحيم ، احلمــد هللا رب العــاملني بســم اهللا الــر  التوصـيف هــو اإلحصـان أي التــزوج فــإذا زالـت العلــة زال احلكـم .

قـال اهللا تعــاىل يف بيــان والصـالة والســالم علـى نبينــا حممـد وعلــى آلـه وصــحبه ومــن تـبعهم بإحســان إىل يـوم الــدين ؛ 

ــ؛ قــال: شــروط نكــاح األمــة  املشــار إليــه احلكــم املــذكور وهــو  مــنكم )) (( ذلــك )) ت(( ذلــك لمــن خشــي العن



واخلـرب حمـذوف ،  (( ذلـك ))اجلـار واـرور خـرب املبتـداء خـرب  مـنكم )) تالعنـ (( لمـن خشـيجواز نكـاح اإلمـاء 

أي خـاف ؛ واخلشـية أو اخلـوف يرتادفـان  مـنكم )) (( خشـي )) ت(( لمـن خشـي العنـالتقدير: ثابت أو كـائن ؛ 

نمــا يخشــى (( إفيحـل بعضــهما مكـان اآلخــر ؛ لكنــه فرقـوا بينهمــا بــأن اخلشـية إمنــا تكـون عــن علــم ؛ لقولـه تعــاىل: 

وبأن اخلشية يكون سـببها عظـم املخشـي وإن كـان اخلاشـي عظيمـا ؛ وأمـا اخلـوف فسـببه اهللا من عباده العلماء )) 

أي خافهـا خوفـا  (( خشي العنـت مـنكم ))ضعف اخلائف وإن كان املخوف ضعيفا ؛ فهي أقوى وأشد ؛ فقولـه: 

أي مــا  (( عزيــز عليــه مــا عنــتم ))نــه قولــه تعــاىل: يعــين املشــقة ، وم (( العنــت ))مؤكــدا أي خافــه خوفــا مؤكــدا ؛ و

اجلملـة  (( وأن تصبروا خيـر لكـم ))؛  (( لمن خشي ))بيان " ملن " يف قولـه:  (( منكم ))شق عليكم ؛ وقوله: 

(( وأن أي وصـربكم ، ومثلهـا قولـه تعـاىل:  (( وأن تصـبروا خيـر لكـم ))مبتداء وخرب لكن املبتداء مؤول فإن معىن 

(( أي وصـــومكم خـــري لكـــم ؛ فاملبتـــداء هنـــا هـــو املصـــدر املـــؤول مـــن أن والفعـــل ؛ وقولـــه:  لكـــم )) تصـــوموا خيـــر

أي حتبســـوا أنفســـكم ؛ ألن الصـــرب هـــو احلـــبس ، حتبســـوه عـــن أي شـــيء ؟ عـــن نكـــاح اإلمـــاء حـــىت مـــع  تصـــبروا ))

واخلرييـة  ات ))(( خيـر لكـم مـن أن تنكحـوا الفتيـوجود الشرطني ومها: عـدم اسـتطاعة الطـول ، وخـوف العنـت ؛ 

هنا مطلقة ، وإذا أطلق اهللا سبحانه وتعاىل شيء صار عاما أي خري لكم على كل حـال ؛ لكـن إن عجـز اإلنسـان 

خـتم اآليـة ـذين االمسـني الكـرميني: الغفـور الـرحيم ، تشـري إىل أنـه  (( واهللا غفـور رحـيم ))عن الصرب فاألمر واسع 

ة احـرتازا بالغـا لـئال يقـع يف اإلمث ، وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل إمنـا أبـاح لنـا جيب على اإلنسان أن يتحرز يف هـذه املسـأل

ذلك من أجل أنه موصوف ذين الوصفني الذين دل عليهما االمسـان الكرميـان الـذين مهـا املغفـرة والرمحـة ؛ واملغفـرة 

أجــل وقايــة الــرأس علــى الــرأس مــن احلديــد مــن وضــع يهــي ســرت الــذنب والتجــاوز عنــه مــأخوذة مــن املغفــر وهــو مــا 

السهام ، وحيصل به سرت ووقاية ؛ فاملغفرة مشتملة على هذين املعنيـني: السـرت والوقايـة مـن العـذاب ، فليسـت سـرتا 

فقط وال وقاية فقط بل سرت ووقاية ؛ وأما الرمحة فهي صفة من صفات اهللا عزوجل تقتضي اإلحسـان للخلـق ودفـع 

(( وربـك الغفـور ذو فسه بالرمحن والـرحيم ووصـف نفسـه بأنـه ذو الرمحـة الضرر عنهم ، واهللا سبحانه وتعاىل مسى ن

وهــي صــفة مســتقلة عــن اإلرادة وعــن اإلحســان ، فهــي عنــد الســلف وأئمــة أهــل الســنة صــفة زائــدة أو  الرحمــة ))

إلنعـام أو مستقلة عن اإلرادة أو الفعل ؛ وحرف معناها من ال يرى ثبوت الرمحة هللا ، ويقول إن املـراد بالرمحـة إرادة ا

اإلنعام نفسه ؛ وإمنا حرفوها هلذا املعىن ألم يثبتون اإلرادة فقالوا إرادة اإلحسان أو اإلحسان نفسـه ألن اإلحسـان 

منفصــل عــن الــذات فــال ميتنــع عنــدهم وقوعــه مــن اهللا عزوجــل ؛ وهــؤالء هــم األشــاعرة ؛ ويف احلقيقــة أــم لــو رجعــوا 

ـــذا يســـتلزم ثبـــوت الرمحـــة ؛ ألن إرادة اإلحســـان ال تكـــون إال رمحـــة مبـــن إىل أنفســـهم لوجـــدوا أن تفســـريهم الرمحـــة 

اســـتحقه وحمبـــة لإلحســـان واإلحســـان الـــذي هـــو منفصـــل عـــن اهللا ال يكـــون إال مـــن آثـــار الرمحـــة ؛ فعلـــى كـــل حـــال 



 مـذهبنا ـ وهللا احلمـد ـ مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة أن كـل مـا مسـى اهللا بـه نفسـه أو وصـف بـه نفسـه فهـو ثابـت لـه

 (( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال ... ))هــذه اآليــة الكرميــة  علــى وجــه احلقيقــة لكــن بــدون متثيــل وبــدون تكييــف .

أن اهللا مل يــرخص يف العــدول عــن نكــاحهن إال  أوال: احلــث علــى تــزوج احلرائــر املؤمنــات ؛ وجــه ذلــك فيهــا فوائــد .

ومــن فوائــدها: أنــه البــد يف  . المحصــنات ))(( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح حباجــة وعــذر ؛ لقولــه: 

ومـن فوائـدها: أنـه ال ينبغـي ملـن مل يسـتطع الطـول  .(( ومـن لـم يسـتطع مـنكم طـوال )) النكاح من مـال ؛ لقولـه: 

ويؤيــد  فممــا ملكــت أيمــانكم ))(( أن يســتدين بــل يعــدل إىل طريــق آخــر دون الطــول الــذي عجــز عنــه ؛ لقولــه: 

لــذي طلــب مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أن يزوجــه الواهبــة نفســها للرســول مــن الســنة قصــة الرجــل ا لــذلك

فطلــب منــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم املهــر فقــال لــيس عنــدي  زوجنيهــاحــني قــال  صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

مبـا معـك  شيء وال خامت من حديد ومل يقل استقرض بل سأله هل معه شـيء مـن القـرآن قـال نعـم ، قـال زوجتكهـا

(( وليسـتعفف الــذين ال يجـدون نكاحـا حتـى يغنـيهم اهللا مـن فضــله مـن القـرآن ؛ ويؤيـد ذلـك أيضـا قولـه تعـاىل: 

( يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج ويؤيــدها أيضــا قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم:  ))

ومــن فوائــدها: أنــه جيــوز  . فإنــه لــه وجــاء ) فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج ومــن لــم يســتطيع فعليــه بالصــوم

للحــر أن يتــزوج األمــة بالشــرطني املــذكورين: أال جيــد طولــة حــرة ومؤمنــة احملصــنات املؤمنــات فلــه أن يتــزوج الفتيــات 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو قــدر علــى مهــر حــرة كتابيــة ال حــرة مؤمنــة فلــه أن يتــزوج  املؤمنــات كمــا ســيذكر إن شــاء اهللا .

فـإذا كـان اإلنسـان عنـده مخسـة آالف   (( المحصـنات المؤمنـات ))منة ؛ من أين تؤخذ ؟ مـن قولـه: الفتاة املؤ 

ال تكفي لنكاح احلـرة املؤمنـة ولكنهـا تكفـي لنكـاح احلـرة الكتابيـة أو لنكـاح األمـة فهـل يعـدل إىل نكـاح األمـة ؟ أو 

نكــاح األمــة املؤمنــة دون احلــرة الكتابيــة ، هــذا جيــب أن يتــزوج مــن احلــرة الكتابيــة ؟ األول ، يعــين لــه أن يعــدل إىل 

ظـــاهر القـــرآن ؛ وقـــال بعـــض العلمـــاء: بـــل احلـــرة الكتابيـــة أوىل مـــن األمـــة املؤمنـــة ؛ وذلـــك ألن أوالد احلـــرة الكتابيـــة 

وأوالد األمة املؤمنة ينشئون على أم أرقاء مملوكني لسـيدها ؛ وهـذا الثـاين هـو املشـهور مـن  ينشئون على أم أحرار

مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا ، أنه لو قدر على نكاح األمة أو نكاح كتابيـة فإنـه ال جيـوز أن يتـزوج األمـة بـل يتـزوج 

 (( وألمــة مؤمنــة خيــر مــن مشــركة ولــو أعجبــتكم ))الكتابيــة ؛ ولكــن ظــاهر القــرآن مقــدم ؛ ألن اهللا تعــاىل قــال: 

وألن الكتابيــة ال يــؤمن أن تضــل زوجهــا الســيما إذا كانــت ذات شــهادة عاليــة ولــيس عنــده مثــل هــذه الشــهادة أو  

كانت فصيحة اللسان قوية البيـان فإـا قـد تـؤثر علـى الـزوج فريتـد فيكـون يهوديـا أو نصـرانيا السـيما أيضـا إذا كـان 

ا تؤثر علـى أوالده ؛ وهلـذا كـان ظـاهر القـرآن هـو الواجـب عندها مال وهو فقري فإا تؤثر عليه وإذا مل تؤثر عليه رمب

أن نقــول إذا قـــدر علــى مهــر حـــرة كتابيــة أو مهــر أمـــة دون حــرة مؤمنــة فالواجـــب أن يقــدم األمـــة ؛ ألن اهللا االتبــاع 



ومــن فوائــدها: نقــص مرتبــة الــرق عــن مرتبــة احلريــة ؛ وهــو كــذلك فــإن الرقيــق  . (( المحصــنات المؤمنــات ))قــال: 

يباع ويشرتى وال ميلـك نفسـه ، يـدبر حـىت إنـه إذا قتـل فـإن ديتـه قيمتـه وليسـت ديـة احلـر ، فتختلـف الـديات مملوك 

بــاختالف صــفات املقتــولني رمبــا يكــون عبــد إذا قتــل تكــون ديتــه مليــون  وعبــد آخــر تكــون ديتــه عشــرة ريــاالت ؛ 

ومن فوائـدها: أنـه ال حيـل ملـن ال جيـد  الرق .أليس كذلك ؟ أي نعم ؛ فلهذا الشك أن مرتبة احلرية أعلى من مرتبة 

فـال حيـل أن  (( فتيـاتكم المؤمنـات ))؛ من أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه:  طوال مؤمنة ـ احلرة املؤمنة ـ أن يتزوج أمة كتابية

؛ طيب إذا مل يعجـز عـن طـول احلـرة املؤمنـة فهـل يتـزوج أمـة كتابيـة  يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول احلرة املؤمنة

(( اليــوم أحــل ؟ مــن بــاب أوىل ؛ وــذا تبــني أن األمــة الكتابيــة ال حيــل للمــؤمن تزوجهــا ؛ ويؤيــد هــذا قولــه تعــاىل: 

لكـــم الطيبـــات وطعــــام الـــذين أوتــــوا الكتـــاب حــــل لكـــم وطعـــامكم حــــل لهـــم والمحصــــنات مـــن المؤمنــــات 

ت هنـا احلرائـر ، وحيتمـل أن فاحملصـنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ))

يكون املراد هنا العفيفات عن الزنـا لكـن هـذه اآليـة تـدل علـى أن املـراد احلرائـر وأن اإلمـاء مـن أهـل الكتـاب ال حيـل 

  . (( واهللا أعلم بإيمانكم ))ومن فوائدها: إثبات علم اهللا عزوجل ملا كان غيبا خفيا ؛ لقوله:  تزوجهن مطلقا .

أعلم ، اهللا أكـرب ، اهللا أعـز ، اهللا تعمال صيغة التفضيل يف صفات اهللا عزوجل ، فيقال: اهللا ومن فوائدها: جواز اس

أعظم ، وما أشبه ذلك خالف ملن قال إن هذا ال جيـوز وأنـه جيـب أن ... اسـم التفضـيل باسـم الفاعـل فيقـول هـذا 

ن قولـه: واهللا عـامل بإميـانكم ، أدىن مـن أي عـامل بإميـانكم ومـا علـم هـذا القائـل أ (( واهللا أعلم بإيمانكم ))القائل: 

ألن عــامل اســم فاعــل ال متنــع املشــاركة يف الوصــف وال يف الرتبــة ؛ لكــن " أعلــم "  (( واهللا أعلــم بإيمــانكم ))قولــه: 

اسم  تفضيل متنع املشاركة يف الرتبـة ، وهـذا مـن األفهـام اخلاطئـة أن جنعـل اسـم التفضـيل بالنسـبة لصـفات اهللا مبعـىن 

ومــن فوائــدها: إثبــات امللــك ، إثبــات امللــك  وجــل . اعــل ألن هــذا الشــك أن فيــه نقصــا عمــا أراد اهللا عــزاســم الف

وهــذا احلكــم ثابــت إىل يــوم القيمــة ال ميكــن أين رفــع بــأي   (( فممــا ملكــت أيمــانكم ))الــذي هــو الــرق ؛ لقولــه: 

د مثل أن ينهـب اإلنسـان مـن بـين آدم حال من األحوال ، مىت وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت ، نعم إذا مل توج

من ينهب ويأيت م إىل أسواق الناس يبيعهم فهنا ال ميكن أن نثبت الرق ذا الطريق ؛ لكن إذا ثبـت الـرق بطريـق 

نسـأل: هـل ملـك اإلنسـان ملـا ميلـك  وهنـا . (( فمما ملكت أيمانكم ))شرعي فإنه ثابت وال ميكن رفعه ؛ لقوله: 

مـــن آدمـــي أو يمـــة أو عقـــار أو غريهـــا هـــل هـــو ملـــك تـــام ؟ اجلـــواب: ال ، لـــيس ملكـــا تامـــا ؛ ولـــذلك ال يتصـــرف 

اإلنسان فيما ميلك كما حيب ؛ بـل تصـرفه مقيـد بالشـرع ولكـن العلمـاء رمحهـم اهللا جعلـوا مـن ملـك التصـرف الـذي 

مــن ملكــه علــى وجــه مقيــد جعلــه مســتأجرا مــثال أو مســتعريا أو مــا أشــبه جعــل لــه علــى وجــه كامــل جعلــه مالــك ، و 

 (( ممــا ملكــت أيمــانكم ))ومــن فوائــدها: جــواز إطـالق الــبعض علــى الكــل ؛ مـن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه:  ذلـك .



ن ومن فوائدها: استعمال ما يكون سببا لقبـول احلكـم وهـو مـا ميكـن أ ألن اليد وحدمها ال متلك .واملراد ما ملكتم 

أن العـرب كـانوا يـأنفون أنفـة  وذلـك  (( بعضـكم مـن بعـض ))نعرب عنه بتخفيف األمر علـى احملكـوم عليـه ؛ لقولـه: 

كبـــرية بالنســـبة لألرقـــاء ويـــرون أن مـــن نكـــح رقيقـــة شـــيئا فاحشـــا عظيمـــا ، يقـــول: الرقيقـــة مملـــوك والبعـــري مملوكـــة فـــإذا 

 (( بعضـكم مـن بعـض ))أرشد اهللا إىل هذا األمر بقولـه: نكحت الرقيقة فهو ... أي نعم يرونه كبرية جدا ؛ وهلذا 

ومـن  لتهوين األمر علـى النـاس ؛ فيؤخـذ مـن هـذا أنـه ينبغـي للمـتكلم أن خياطـب املخاطـب مبـا يهـون عليـه احلكـم .

ويرتتـب علـى هـذه الفائـدة  . (( فانكحوهن بإذن أهلهـن ))فوائدها: اشرتاط إذن األهل يف تزويج اإلماء ؛ لقوله: 

فــإن قــال قائــل: هــذا ظــاهر فيمــا إذا كانــت أمــة أــا ال تــزوج نفســها  أخــرى وهــي: أن املــرأة ال تــزوج نفســها . فائــدة

ألا مملوكة لكن إذا كانت حرة ؟ نقول إذا كانت حرة فهنـاك أدلـة أخـرى تـدل علـى أـا ال تـزوج نفسـها وأنـه البـد 

واملـراد ـا املهـور ؛ وإىل هـذا ذهـب  توهن أجورهن ))(( وآومن فوائدها: أن األمة متلك مهرها ؛ لقوله:  من ويل .

 بعض أهل العلم وقال: إن مهر األمة هلا ؛ ألا حتتاج للتزوج لزوجها و  



 ملكــت مــا فمــن المؤمنــات المحصــنات يــنكح أن طــوال مــنكم يســتطع لــم (( ومــنتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 
ــاتكم مــن أيمــانكم ــإذن فــانكحوهن بعــض مــن بعضــكم بإيمــانكم أعلــم واهللا المؤمنــات فتي  وآتــوهن أهلهــن ب
 فعلــيهن بفاحشـة أتـين فـإن أحصــن فـإذا أخـدان متخـذات وال مســافحات غيـر محصـنات بـالمعروف أجـورهن
 غفــور واهللا لكــم خيــر تصــبروا وأن مــنكم العنــت خشــي لمــن ذلــك العــذاب مــن المحصــنات علــى مــا نصــف

واملـــراد ـــا املهـــور ؛ وإىل هـــذا  (( وآتـــوهن أجـــورهن ))ومـــن فوائـــدها: أن األمـــة متلـــك مهرهـــا ؛ لقولـــه:  رحـــيم )) .

زوجهـا وإلعـداد املكـان البيـت واملطـبخ وغـريه ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهـر األمـة هلـا ؛ ألـا حتتـاج للتـزوج ل

للزوج ، فال يكـون مهرهـا لسـيدها ؛ ألن هـذا ممـا تتعلـق بـه حاجاـا ؛ ولكـن مجهـور أهـل العلـم علـى خـالف ذلـك 

على أن مهر األمـة لسـيدها ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( مـن بـاع عبـدا ولـه مـال فمالـه للـذي باعـه ) 

جور إليهن من باب االختصـاص أو مـن بـاب مراعـاة السـبب ألـن هـن السـبب يف هـذا املهـر ، لـو قالوا وإضافة األ

؛ مــن  ومــن فوائــدها: الرجــوع إىل العــرف قواعــد الشــرعية العامــة .الالهــا مــا حصــل املهــر لســيدها ؛ وهــذا أقــرب إىل 

الشــرع أن نرجــع فيــه إىل  وهــذه قاعــدة يف الشــيء الــذي مل حيــدده (( بــالمعروف ))أيــن تؤخــذ ؟ تؤخــذ مــن قولــه: 

(( محصـــنات غيـــر مســـافحات وال ومـــن فوائـــدها: اشـــرتاط أن يكـــون النكـــاح نكـــاح إحصـــان ؛ لقولـــه:  العـــرف .
ونكاح اإلحصان هو مـا متـت شـروطه يعـين هـو الـذي متـت شـروطه وانتفـت موانعـه ، هـذا هـو  متخذات أخدان ))

نكــاح اإلحصــان ؛ فــإن مل تــتم شــروطه فهــو ســفاح ، وإن وجــدت موانعــه فهــو ســفاح ، مثــال األول: لــو تــزوج امــرأة 

اح سـفاح لوجـود املـانع مكرهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط ، ومثال الثاين: لـو تـزوج امـرأة يف عـدا فهنـا النكـ

ـــر ومـــن فوائـــدها: أن اإلحصـــان يطلـــق علـــى العفـــة ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه:  وهـــو العـــدة . (( محصـــنات غي
(( وال ومن فوائـدها: حتـرمي اختـاذ األخـدان مـن الرجـال ؛ لقولـه:  فجعل املسافحة مقابل اإلحصان . مسافحات ))

األخدان عن األصحاب واألصدقاء سـبب للزنـا ؛ وهلـذا ـي  حىت وإن مل حيصل زنا فإن اختاذ متخذات أخدان ))

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: بيــان مــا عليــه  عــن اخللــوة بــاملرأة خوفــا مــن ذلــك وهــي ختضــع بــالقول خوفــا مــن ذلــك .

اتمع الغريب مـن جمانبـة األخـالق حيـث إن كثـريا مـنهم يكـون هلـم صـاحبة وصـديقة خيـرج معهـا يبيـت عنـدها وهـي 

لكن ال جيامعها نظرا ألم ال يستحلون اجلماع إال لعقد نكـاح ورمبـا جيامعهـا ، ومعلـوم أن اإلنسـان إذا  تبيت عنده

ومــن  . مجيعــا وحيصــل الشــر الــدم  وأطــال معهــا املقــام واحلــديث فــإن الشــيطان جيــري مــن ابــن آدم جمــرى خــال بــامرأة

ن أتـــين بفاحشـــة فعلـــيهن نصـــف مـــا علـــى (( فـــإذا أحصـــن فـــإفوائـــدها: أن األمـــة إذا زنـــت فإـــا حتـــد ؛ لقولـــه: 
(( فــإذا أحصــن فــإن ومــن فوائــدها: أنــه ال حــد عليهــا إال بعــد اإلحصــان ؛ لقولــه:  . المحصــنات مــن العــذاب ))

فإن زنت قبل اإلحصان فال حد عليها وإمنا جتلد جلـد تعزيـر ؛ وأمـا مـا ورد يف بعـض روايـة مسـلم  أتين بفاحشة ))



ض أهـل العلـم إن هـذه الكلمـة " احلـد " وهـم مـن الـراوي كأنـه تـوهم أنـه ال جلـد فقـد ذكـر بعـ ( فليجلدها الحد )

دون أن يقيـد ذلـك باحلـد ،  ( فليجلـدها )ويدل هلذا أنه يف الرواية األخرى: ( فليجلدها الحد ) إال باحلد فقال: 

فوائـدها: أنـه ال رجـم  ومـن إنه ال حد عليها إذا أحصنت ؛ أمـا قبـل ذلـك فعقوبتهـا التعزيـر . ظاهر القرآنوهذا هو 

(( فعلـيهن نصـف مـا ؛ وجه ذلك أن الرجم ال تنصف ، واهللا عزوجل قـال:  إذا زنت ولو بعد أن تتزوجعلى األمة 
ومـن فوائـدها: أن األمـة إذا  وهلـذا اشـرتط العلمـاء للـرجم أن تكـون الزانيـة حـرة . على المحصـنات مـن العـذاب ))

(( فعلــيهن نصــف مــا علــى المحصــنات مــن العــذاب )) زنــت بعــد اإلحصــان تغــرب نصــف ســنة ؛ لعمــوم قولــه: 
وهذا مبين على ثبـوت التغريـب للمـرأة احلـرة وهـو موضـع خـالف بـني العلمـاء ؛ فمـن العلمـاء مـن يقـول: إن الغريـب 

غريــب املــرأة إغــراء هلــا باملفســدة ؛ ألــا إذا غربــت انفــردت عــن إمنــا هــو للرجــل فقــط دون للمــرأة ، وعلــل ذلــك بــأن ت

أهلها ومن يراقبها وصار هلا من الشر أعظم ممـا لـو كانـت عنـد أهلهـا ، فقـال ال تغـرب احلـرة ؛ وعلـى هـذا القـول ال 

( البكــر تغــرب األمــة مــن بــاب أوىل ؛ مث علــى القــول بــأن احلــرة تغــرب كمــا هــو ظــاهر حــديث عبــادة بــن الصــامت 
(( فعليهن نصـف مـا يبقى النظر هل تغرب األمة أو ال ؛ إن أخذنا بعموم قوله:  الكبر جلد مائة وتغريب عام )ب

فما احلكم ؟ فإـا تغـرب نصـف سـنة ؛ وإن قلنـا: لـدى األمـة مـانع مـن التغريـب  على المحصنات من العذاب ))

مكانـة مـا ال مينعهـا مـن املكانة أو  لديها من وهو حق السيد ألا إذا غربت فقد رب وال ترجع إىل سيدها مث إن 

خبالف احلرة ؛ فلهذا ذهب بعـض أهـل العلـم إىل أنـه ال تغريـب يف حـق اإلمـاء وال يف حـق العبيـد للسـبب  الفاحشة

الــذي ذكرنــا أن تغــريبهم يغــريهم يف فعــل الفاحشــة ألــم دون األحــرار يف الشــرف وال يهمهــم أن يفعلــوا الفاحشــة ؛ 

أنـــه يشــرتط جلـــواز نكــاح اإلمـــاء أن يلحــق اإلنســـان ومـــن فوائــدها:  ي ، قـــوي جــدا أـــا ال تغــرب .وهــذا القـــول قــو 

ومن فوائدها: حسن الرتتيب يف سـياق القـرآن ؛  . (( ذلك لمن خشي العنت منهم ))مشقة برتك ذلك ؛ لقوله: 

إىل أن عنـد األمـة مـن دنـوا املنزلـة ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر مسألة الزنا بني ذكر الشروط يف نكاح األمة لإلشـارة 

مــا ال مينعهــا مــن الزنــا ، فهــذا مــن مجلــة النهــي عــن نكــاح األمــة إال بالشــروط ؛ إذا يشــرتط شــرطان ؛ الشــرط األول: 

أن ال جيد مهر حرة مؤمنة ، والشرط الثـاين: أن خيـاف املشـقة بـرتك النكـاح ؛ واشـرتط بعـض العلمـاء أن ال جيـد مثـن 

مثن أمة فإنه ال حيل أن يتزوج األمة ، وأخذ هذا الشرط مـن املعـىن ـ وإن كـان ال يوجـد يف اآليـة أمة ، قال فإن وجد 

الكرميــة ـ لكــن أخــذه مــن املعــىن فقــال: إذا كــان قــادرا علــى مثــن األمــة فإنــه يشــرتي أمــة ويضــعها مبلــك اليمــني ال 

أتـت منـه بولـد فـاحلر حـر لـيس عبـدا ، بالنكاح ، والـوطء بامللـك اليمـني شـرف وعـز حـىت عنـد العـرب ، مث إـم إذا 

فاشرتط بعـض العلمـاء ومـنهم فقهـاء اإلمـام أمحـد رمحهـم اهللا اشـرتطوا أن يعجـز عـن مثـن األمـة ؛ فـإن قـدر علـى مثـن 

األمـة اشـرتاها ، ولنضــرب هلـذا مــثال: مهـر احلــرة املؤمنـة عشــرة آالف ، مهـر الكتابيــة مثانيـة آالف ، قيمــة األمـة ســتة 



مهـر احلـرة مخسة آالف مثال ؛ وعنده سـتة آالف ،  حتقـق الشـرط األول وهـو عـدم القـدرة علـى  آالف ، مهر األمة

؟ إن قلنـا  لكن هنا يسـتطيع أن يشـرتي أمـة ويتسـرها فهـل نقـول: لـك أن تعـدل عـن هـذا فتتـزوج أمـة خبمسـة آالف

القــرآن قلنــا أنــت خمــري إن إنـه شــرط قلنــا ال متلكهــا ، اشـرتي أمــة وتســرها ، وإن قلنــا إنــه لـيس بشــرط كمــا هــو ظـاهر 

شـئت اشـرتى وإن شـئت فـال تشــرتي ؛ ألنـه قـد يقـول: أنــا إذا اشـرتيت أمـة صـار علـي مــن الواجبـات مـا لـيس علــي 

فيما لو كانت زوجة ؛ ألنه إذا كانت زوجة ومل يقدر اهللا بينهما إلفة فماذا يصنع ؟ يطلقها ويتوالها سـيدها ؛ لكـن 

اذا يصنع ؟ على املشهور من املذهب أنه ال جيوز بيعهـا معنـاه أنـه يلـزم باإلنفـاق إذا كانت أمة له وأتت منه بولد فم

عليهــا وهــو ال يريــدها ؛ فيقــول أنــا ال أريــد أن أتســرع الزوجــة ألنــه قــد يلحقــين مــن الواجبــات مــا ال يلحقــين فيمــا لــو  

مهــر احلــرة ، وأنــه لــو  كانــت زوجــة ؛ وعلــى كــل فاألخــذ بظــاهر القــرآن أوىل ، أن نقــول إن الشــرط: أال يقــدر علــى

ومن فوائدها: أن الصرب عن نكـاح اإلمـاء أوىل مـن نكـاحهن وإن جـاز  قدر على مثن األمة فإن له أن يتزوج األمة .

ومـــن فوائـــدها: أن املبـــاح قـــد يكـــون ... الطـــرفني كمـــا هـــو  . (( وأن تصـــبروا خيـــر لكـــم ))ذلـــك ؛ لقولـــه تعـــاىل: 

(( وأن تصــبروا هللا تعــاىل أحلــل النكــاح باإلمــاء بشــرطني لكــن قــال: األصــل وقــد يكــون مرجوحــا كمــا هنــا ؛ ألن ا
(( وأن تصــبروا خيــر ومــن فوائــدها: أن األمــر بالشــيء قــد يســتفاد مــن الثنــاء علــى فاعلــه ؛ لقولــه:  . خيــر لكــم ))

ومـا ومـن فوائـدها: إُثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل  فكأنه قال اصربوا ؛ لكنه جعلـه علـى وجـه الرتغيـب . لكم ))

  تضمناه من صفة ومها: الغفور الرحيم .

  وهل يدخل فيهن الكتابيات ؟  (( ... وال تنكحوا المشركات ... ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

(( والمحصـنات مـن قاهلـا يف سـورة البقـرة ويف سـورة املائـدة  (( وال تنكحوا المشـركات ))ال ، اهللا قـال:  الشيخ :
واملائــدة مــن آخــر مــا  مــوهن أجــورهن ))تالــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم إذا آتيالمؤمنــات والمحصــنات مــن 

  . نزلت من السور ، بعد البقرة

  هل للرجل أن يتزوج الكتابية مع القدرة عل املسلمة ؟ السائل :

ء إن عنده مهر حـرة مؤمنـة ومهـر حـرة كتابيـة فهـو باخليـار إن شـاء أخـذ حـرة مؤمنـة وإن شـاحىت لو فرضنا  الشيخ :

  أخذ حرة كتابية .

  إذا اشرتط حرية أوالده إذا تزوج من األمة فهل جيوز له أن يتزوجها مع ملكها مهر احلرة ؟ السائل :

إذا اشرتط حـريتهم فالظـاهر إنـه يف هـذه احلـال يـزول احملظـور إال فيمـا إذا وجـد مهـر حـرة مؤمنـة فالصـحيح  الشيخ :

  رمحه اهللا .الفا لشيخ اإلسالم ابن تيمية حرية أبنائها خ تزوج األمة ولو اشرتطيأنه ال جيوز أن 

  



  ؟ (( ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... ))سؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

ألـم مـن قـبلهم ، لـئال يظـن  الذين أوتوا الكتاب مـن قـبلهم هـم اليهـود والنصـارى ؛ مـن قـبلهم ؟ أي نعـم الشيخ :

عنــده كتــاب ولــو أنــه يــدعي أنــه مــع الكتــاب كــاوس مــثال يقولــون إن هلــم كتــاب فرفــع وأــم مــن أهــل  أن كــل مــن

الكتاب والصحيح أم ... الكتـاب وأـم هـم ال حيـل نكـاح نسـائهم وأن أخـذ اجلزيـة مـنهم كمـا ثبـت يف البخـاري 

  من أجل ما تؤخذ من كل كافر .

يقــول بعــض العلمــاء إن املؤمنــات هنــا  حصــنات المؤمنــات ... ))(( ... والميــا شــيخ يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  على سبيل الغالب واملقصود احملصنات مطلقا يشمل الكتابية وغري الكتابية فما رأيكم ؟

هذا ما هو صحيح ؛ ألنه فرق بني املؤمن والكافر ، فرق بني املؤمن والكافر ؛ على هذا القول حيـل لـه أن  الشيخ :

ال  ؟ جيوز له إذا كان معه مهر حر كتابيـة أن يأخـذ أمـة مؤمنـة ألن اهللا عزوجـل اشـرتط احملصـنات والالكتابية يتزوج 

؛ بـأن األصـل يف القيـد االحـرتاز ؛ اهللا عزوجـل حـل نوافـق علـى هـذا  مـا؟ ال مـا هـو صـحيح ، املؤمنات ؛ املؤمنات 

مؤمنــة حــرام عليــك ك مهــر حــرة عنــدكــان   الكتابيــات ؛ الكتابيــات ؟ نعــم ؛ نعــم حيــل وحنــن مــا منعنــاه ، قلنــا لــه إذا

نكاح األمة ؛ إذا كان معك مهـر حـرة كتابيـة فظـاهر اآليـة جيـوز لـك أن تتـزوج األمـة ؛ شـيخ اهللا عزوجـل سـوى بـني 

؛ مـن خـالف هـذا يف نكـاح  (( أحـل لكـم المحصـنات ))احملصنة املؤمنـة واحملصـنة الكتابيـة ؟ ويـن هـذا ؟ يف اآليـة 

األصــل ؛ لكــن يف نكــاح األمــة يعــين حتــول اإلنســان مــن نكــاح احلــرة إىل نكــاح األمــة اشــرتط اهللا عزوجــل أن ال جيــد 

  مهر حرة مؤمنة ، فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر اآلية أنه جيوز أن يزوج األمة .

  األمة أليست هي أعلى مرتبة من احلرة املشركة ؟  السائل :

ال تقــول مــن املشــركة ، الكتابيــة قــل ؟ نعــم الكتابيــة ؟ كــل واحــدة أعلــى مــن أخــرى مــن جهــة ، هــذه مــن  شــيخ :ال

جهــة اإلســالم أعلــى وهــذه مــن جهــة احلريــة أعلــى ؛ احلــرة الكتابيــة إذا تزوجهــا فــأوالده أحــرار ، واألمــة املســلمة إذا 

  تزوجها فأوالده أرقاء ؛ كل واحدة أعلى من األخرى من وجه .

معلــوم أنـه البــد يف النكـاح مــن املـال ، فكيــف جيمـع بــني هـذا وبــني مـا ثبــت أن النـيب صــلى اهللا عليـه وآلــه  سـائل :ال

  وسلم زوج رجال بالقرآن فقط ؟ 

  . أي ألنه مل جيد ماال فزوجه بالقرآن ليعلمه املرأة ، والتعليم عوض يؤخذ عنه املال الشيخ :  

  ك أو بالتزويج فأيهما يقدم ؟ وما حكم املذهب يف ذلك ؟رجل يستطيع أن حيصل أمة باملل السائل :

 لـى كـل حـال يشـرتي األمـة ؛ ألنـه يعين معناه أنه يستطيع أن حيصل أمـة بامللـك أو بـالتزويج كـذا ؟ لكـن ع الشيخ :

ملــك اليمــني ويكــون أوالده أحــرارا ؛ ومــا هــو املــذهب يف ذلــك شــيخ ؟ املــذهب وجــوب ؛ حنــن ذكرنــا يف الشــرح إن  



دة فيهـا عيــب ، األمـة قــد يكـون أنــا إذا اشــرتيتها ألزمـت بنفقتهــا وأتعبـت ــا ، والزوجـة أطلقهــا و... منهــا  كـل واحــ

  كما يف البحث واضح .

  ( غير واضح )إذا تزوج الرجل األمة فولده يكون رقيقا لسيدها فلما محلت ... ؟   السائل :

  يتبعونه ما مل يشرتطه . الشيخ :

  فيه مفاسد أليس كذلك ؟الزواج باألمة  السائل :

  نعم وهلذا اشرتط اهللا عزوجل هذه الشروط . الشيخ :

فاآليـــة تــدل علــى أن احلـــرة أوىل فــاخلرية هـــن (( ... وألمــة مؤمنـــة خيــر مـــن مشــركة ... )) قولــه تعـــاىل:  الســائل :

  مطلقا يشمل احلرة واألمة ؟

اد باألمة رقيقـة أو احلـرة ؛ ألن الرسـول صـلى اهللا أنا ذكرت يف التفسري أظن قولني أتذكرون ؟ نعم ؛ هل ملر  الشيخ :

ألن املـؤمن  وكـذلك األب هـل هـو الرقيـق أو عبـد مـؤمن ( ال تمنعـوا إمـاء اهللا مسـاجد اهللا )عليه وآله وسلم قال: 

فالشــك للمســلم ولــو كــان عبــدا رقيقــا خــري مــن مشــرك ؛ التفصــيل الــيت ذكرناهــا علــى حســب عبــد هللا عــز وجــل ؛ 

هــذه مطلقــة ؟ لكــن ـ بــارك اهللا فيــك ـ يف اآليــة الــيت يف ســورة البقــرة املشــركات لســن نســاء أهــل اآليــة  لحة املصــ

 (( إن الذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب والمشـركين فـي نـار جهـنم ))الكتاب ، أهل الكتاب ما يعد من املشركني 

  أهل الكتاب هلم أحكام خاصة ؛ وهلذا حتل ذبيحتهم ، واملشرك ؟ ال حتل ذبيحتهم .

  من خشي من الزواج من الكتابية من أن يسرتق أبناءه ؟ السائل :

أن يســافر إىل  مـا جيـوزمـا ميكـن يسـرتقه ؛ رمبــا تـذهب إىل بـالد الكفـر ؟ ال ، ميـنعهم ، لــه احلـق أن ميـنعهم  الشـيخ :

  أهل الكتاب . بالد

 َواللّـهُ  َعلَـْيُكمْ  َويـَتُـوبَ  قـَـْبِلُكمْ  ِمـن الـِذينَ  ُسَننَ  َويـَْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  لِيُبَـينَ  الّلهُ  (ُ(يرِيدُ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 
 َأن اللّـهُ  َعِظيمـًا يرِيـدُ  َمـْيالً  َتِميلُـواْ  َأن الشـَهَواتِ  يـَتِبعُـونَ  الـِذينَ  َويُرِيـدُ  َعلَـْيُكمْ  يـَتُـوبَ  َأن يُرِيـدُ  َحِكيٌم َواللّـهُ  َعِليمٌ 

ـَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َضِعيفًا يأَيـَها اِإلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخففَ   ِتَجـارَةً  َتُكـونَ  َأن ِإال  بِاْلَباِطـلِ  بـَيـْ
 ُنْصـِليهِ  َفَسـْوفَ  َوظُْلمـاً  عُـْدَواناً  َذلِـكَ  يـَْفَعـلْ  رَِحيمًا َوَمـن ِبُكمْ  َكانَ  الّلهَ  ِإن  َأنُفَسُكمْ  تـَْقتـُُلواْ  َوالَ  منُكمْ  تـََراضٍ  َعن
  . َيِسيراً )) الّلهِ  َعَلى َذِلكَ  وََكانَ  نَاراً 

(( يريد اهللا ليبين لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن قـبلكم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 
م إىل قســــمني: إرادة كونيــــة وإرادة اإلرادة هنــــا إرادة شــــرعية ؛ فــــإن إرادة اهللا ســــبحانه وتعــــاىل تنقســــ)) (( يريــــد )) 

شرعية ؛ والفـرق بينهمـا : أن اإلرادة الشـرعية تتعلـق مبـا حيبـه ويرضـاه فقـط ، وقـد يقـع فيهـا املـراد وقـد ال يقـع ؛ وأمـا 



اإلرادة الكونية فتتلق بكل ما شاء ، وقد يكون حمبوبا هللا وقد يكون مكروها له والبد أن يقع فيها املـراد ألـا مبعـىن 

يعـين مبعـىن أنـه يصـح أن حيـل حملهـا  يئة ، وما شاء اهللا كان وما مل يشـأ مل يكـن ؛ فـإذا كانـت اإلرادة مبعـىن احملبـةاملش

يقــــول اهللا  . " أحــــب أو حيــــب " فهــــي إرادة شــــرعية ، وإذا كــــان حيــــل حملهــــا " شــــاء أو يشــــاء " فهــــي إرادة كونيــــة

سـبحانه وتعـاىل وبـني لنــا غايـة البيـان بلسـان عــريب أي حيـب ذلـك ، وقـد فعــل  (( يريـد اهللا ليبـين لكــم ))عزوجـل: 

مبــني ؛ والــالم يف قولــه " يبــني " زائــدة ، زائــدة قــد تفيــد التعليــل وقــد ال تفيــد التعليــل وتكــون للتعديــة ؛ لكنهــا لــو 

لصـــح الكـــالم ؛ لكنهـــا وجـــدت  (( يريـــد اهللا أن يتـــوب علـــيكم ))حـــذفت فقيـــل: يريـــد اهللا أن يبـــني لكـــم كقولـــه: 

الـــالم بعـــد اإلرادة زائـــدة ، كـــل الم اجلـــر بعـــد اإلرادة فهـــي زائـــدة ، " أردت لكـــذا " أي: أردت كـــذا ؛  ويقولـــون إن

لبيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان املعنوي وكالمهـا واقـع ، قـال اهللا تعـاىل لرسـوله حممـد  (( ليبين لكم ))وقوله: 

(( ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه ثـم صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
،  لبيانــه يعــين إظهــاره ؛ وكــان الرســول عليــه الصــالة والســالم إذا ألقــى عليــه جربيــل القــرآن يتعجــإن علينــا بيانــه )) 

(( ال تحـرك بـه لسـانك  تعجـل ، فيقل له ال يسرع ، خيتطفه منه حبا له وشفقة عليه يعين حبا للقرآن وشفقة عليه
الضــمري يعــود علــى اهللا واملــراد جربيــل فإنــه هــو الــذي يقــرأ علــى  لتعجــل بــه إن علينــا جمعــه وقرآنــه )) (( علينــا ))

((  . البيـــان اللفظـــي واملعنـــوي (( فـــاتبع قرآنـــه ثـــم إن علينـــا بيانـــه ))أي قـــرأه جربيـــل  (( فـــإذا قرأنـــاه ))جربيـــل ؛ 
هدايــة الداللــة وهدايــة التوفيــق ؛ أمــا هدايــة الداللــة فهــي مــا  لكم )) (( يهــديكم ))ويهــديكم ســنن الــذين مــن قــب

هذه اهلداية ؛ مـن أمثلـة اهلدايـة  أنزله من الوحي والشرع ؛ وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم

أ دللنـاهم  الهدى )) (( هـديناهم ))(( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على اليت مبعىن الداللة قوله تعاىل: 

(( إنـــك ال علـــى طريـــق احلـــق لكـــنهم اســـتحبوا العمـــى علـــى اهلـــدى ؛ وأمـــا اهلدايـــة مبعـــىن التوفيـــق ففـــي قولـــه تعـــاىل: 
(( ويهديكم سنن الـذين مـن قـبلكم أي ال توفقه بسلوك طريق اهلداية ألن ذلك إىل اهللا ؛  تهتدي من أحببت ))

لطريقة ، واملراد بسننهم ما كانوا عليه مـن الشـرائع ؛ لكـن الشـرائع ختتلـف بـاختالف مجع سنة وهي ا )) (( سنن ))

لكـن األصـل النـاس فيـه سـواء ؛ وقولـه:  (( لكل جعلنا مـنكم شـرعة ومنهاجـا ))األمم واختالف األزمنة واألمكنـة 

 تـــوب علـــيكم ))(( وييعـــين اليهـــود والنصـــارى وغـــريهم ممـــن نـــزل علـــيهم الـــوحي ؛  (( ســـنن الـــذين مـــن قـــبلكم ))

يعـين ويريـد ليتـوب علـيكم أي يـوفقكم للتوبـة ، وتوبـة اهللا علـى العبـد  (( يبـين ))عطفـا علـى  (( يتوب ))بالنصب 

(( لقـد تـاب اهللا علـى النبـي والمهـاجرين نوعان: توبة توفيق للتوبة ، وتوبة قبـول للتوبـة ؛ فمـن األول قولـه تعـاىل: 
من بعد ما كاد يزيـغ قلـوب فريـق مـنهم ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا )) ((  واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

(( وهــو أي وفقهــم للتوبــة ليتوبــوا ؛ ومــن الثــاين التوبــة الــيت هــي قبــول توبــة التــائبني ، قولــه تعــاىل:  تــاب علــيهم ))



  املعنيني . هنا تشمل (( ويتوب عليكم ))واآلية يف قوله:  الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ))

العلــم هــو إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه ، فخــرج بقولنــا " إدراك " اجلهــل ؛ ألنــه لــيس  (( واهللا علــيم حكــيم ))

بإدراك ؛ وخرج بقولنا " على ما هو عليه " اجلهـل املركـب ؛ ألن اجلاهـل املركـب يـدرك الشـيء علـى خـالف مـا هـو 

خــرى أن علمــه واســع شــامل عليــه ؛ واهللا ســبحانه وتعــاىل علــيم أي ذو علــم ، وقــد بــني اهللا ســبحانه وتعــاىل يف آيــة أ

(( وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البـر والبحـر ومـا تسـقط حميط بكل شيء مجلة وتفصـيال 
أي  إال فـي كتـاب مبـين )) (( حكـيم ))من ورقة إال يعلمها وال حبة فـي ظلمـات األرض وال رطـب وال يـابس 

حكمة اهللا عزوجل تكـون يف احلكـم الشـرعي واحلكـم الكـوين ذو حكم وحكمة ؛ وقد سبق لنا شرح ذلك وبينا أن 

؛ يف هـذه اآليـة مـن الفوائـد: إثبـات اإلرادة هللا  وأا تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه أي: صـورية وغائيـة .

أزليـة ، وهـذه اإلرادة هـل هـي أزليـة أو هـي حادثـة ؟ نقـول: اإلرادة نوعـان: إرادة  (( يريـد اهللا ليبـين لكـم ))لقوله: 

وإرادة حادثــة ؛ فــاإلرادة املقارنــة للفعــل إرادة حادثــة ، واإلرادة الســابقة إرادة أزليــة ؛ ويظهــر لــك هــذا باملثــال: أنــت 

اآلن تريـــد أن تصـــلي العشـــاء ، هـــذه إرادة ســـابقة علـــى الفعـــل ، فـــإذا أذن قمـــت إىل الصـــالة فصـــليت ، هـــذه إرادة 

هذه حادثة ، وإرادته األزلية السابقة لفعله وهو موجـد سـبحانه وتعـاىل لكـل  مقارنة للفعل ؛ فإرادة اهللا املقارنة لفعله

ومــن فوائــدها: ســعة رمحــة اهللا عزوجــل بعبــاده ، حيــث أراد أن يبــني هلــم ؛ ألن هــذا مــن  مــا يكــون هــذه إرادة أزليــة .

(( أحـد ؛ لقولـه: ومن فوائدها: أنه ليس يف الشـرع شـيء جمهـوال لكـل  لطفه وكرمه أن ال يدع الناس على جهلهم .
فالشرع ال ميكن أن يكون خفيا على كل أحد ؛ لكنـه خيفـى علـى اإلنسـان ألسـباب ، إمـا قلـة العلـم  ليبين لكم ))

، وإمـــا قصـــور الفهـــم ، وإمـــا التقصـــري يف الطلـــب ، وإمـــا ســـوء القصـــد ؛ أربعـــة أســـباب خلفـــاء احلكـــم الشـــرعي علـــى 

أن يكون اإلنسـان مل يراجـع ومل يطـالع ومل يسـتعب كتـب العلمـاء ، اإلنسان له أربعة أسباب: األول: قلة العلم مثل 

هــذا ختفــى عليــه األحكــام الشــرعية لقلــة علمــه ؛ أو قصــور فهمــه ، يكــون عنــده علــم واســع لكنــه حجــر ال يفهــم ، 

هذا أيضا يفوته شيء كثري من األحكـام الشـرعية ؛ أو التقصـري يف الطلـب ، إنسـان مقصـر عنـده علـم ، عنـده فهـم 

سـوء القصـد ، حبيـث ال يريـد ما حيرص على أن حيقق املسـائل وينقحهـا وحيررهـا ، فيفوتـه شـيء كثـري ؛ الرابـع: لكن 

مـا دواء هـذه العلـل واآلفـات ؟ األول قلـة العلـم دوائـه   . ، فهـذا ـ والعيـاذ بـاهللا ـ حيـرم اخلـري وحيـرم الصـواب فقـط إال 

كتــب احلــديث ، كتــب التفســري ، يراجــع ؛ قصــور الفهــم ؟ كثــرة العلــم ، أن يراجــع اإلنســان ويطــالع كتــب العلمــاء  

، وأضـرب هذا مشكل ألنه غريزة ؛ لكن ثقوا بأنه بالتمرن حيصل على قوة الفهـم ، بـالتمرن حيصـل علـى قـوة الفهـم 

لكـــم مـــثال: لـــو أن اإلنســـان راجـــع كتـــب شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة أول مـــا يراجعهـــا لقـــال: هـــذه فيهـــا ... يـــأجوج 

 ن نفهما ؛ لكن مع التمرن عليها يفهمها  ومأجوج ما ميك



 علــيم واهللا علــيكم ويتــوب قــبلكم مــن الــذين ســنن ويهــديكم لكــم ليبــين اهللا (( يريــدتتمـة تفســري اآليــة الكرميــة: 
فالشـرع ال ميكـن  (( ليبـين لكـم ))ومن فوائدها: أنه ليس يف الشـرع شـيء جمهـوال لكـل أحـد ؛ لقولـه:  حكيم )) .

أن يكــون خفيــا علــى كــل أحــد ؛ لكنــه خيفــى علــى اإلنســان ألســباب ، إمــا قلــة العلــم ، وإمــا قصــور الفهــم ، وإمــا 

التقصـــري يف الطلـــب ، وإمـــا ســـوء القصـــد ؛ أربعـــة أســـباب خلفـــاء احلكـــم الشـــرعي علـــى اإلنســـان لـــه أربعـــة أســـباب: 

يطـالع ومل يسـتعب كتـب العلمـاء ، هـذا ختفـى عليـه األحكـام  األول: قلة العلم مثل أن يكـون اإلنسـان مل يراجـع ومل

الشرعية لقلة علمه ؛ أو قصور فهمـه ، يكـون عنـده علـم واسـع لكنـه حجـر ال يفهـم ، هـذا أيضـا يفوتـه شـيء كثـري 

مــن األحكــام الشــرعية ؛ أو التقصــري يف الطلــب ، إنســان مقصــر عنــده علــم ، عنــده فهــم لكــن مــا حيــرص علــى أن 

فقط ، فهـذا ـ والعيـاذ  سوء القصد ، حبيث ال يريد إال وينقحها وحيررها ، فيفوته شيء كثري ؛ الرابع: حيقق املسائل 

دوائـه كثـرة العلـم ، أن يراجـع ، قلـة العلـم  :األول مـا دواء هـذه العلـل واآلفـات ؟  بـاهللا ـ حيـرم اخلـري وحيـرم الصـواب.

قصــور الفهــم ؟ هــذا مشــكل ألنــه الثــاين:  .، يراجــع اإلنســان ويطــالع كتــب العلمــاء كتــب احلــديث ، كتــب التفســري 

غريزة ؛ لكن ثقوا بأنه بالتمرن حيصل على قوة الفهم ، بالتمرن حيصل على قوة الفهـم ، وأضـرب لكـم مـثال: لـو أن 

يـأجوج ومـأجوج مـا ميكـن نفهمـا ؛ ل مـا يراجعهـا لقـال: هـذه فيهـا اإلنسان راجع كتب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أو 

وتكـون عنـده كالفاحتـة ؛ إذا الفهـم حيتـاج إىل متـرين ؛ ومـن متـارين الفهـم املناقشـة مـع  رن عليها يفهمهـالكن مع التم

الشـيء الثالـث:  الناس ، يناقش ؛ ألنه كثريا ما يغيب عنك شيء من العلـم وباملناقشـة يتبـني لـك شـيء كثـري فهـم .

مث التقصري يف الطلـب لـيس معنـاه قلـة الطلـب حـىت التقصري يف الطلب ، دواءه اجلد واالجتهاد ، اجتهد ال تتواىن ، 

عدم الرتتيب يف الطلب ، هذا أيضا يتعب اإلنسان وينقص العلم ، بعـض النـاس مـثال إذا أراد أن يراجـع املسـألة يف 

الكتب الكبرية فيبحث الفهرس  فيجد حبثا مث يروح يبحث فيه وينسى األول ، احلاجة األوىل ينساها ، وهـذا خطـأ 

الـــذي يقطـــع األوقـــات عليـــك تقطيعـــا ، مادمـــت تريـــد حتقيـــق مســـألة فـــأغمض عينيـــك عمـــا ســـواها وإال  ، هـــذا هـــو

مـــا حتصـــل شـــيء ، مـــثال تريـــد أن تطـــالع مســـألة يف الطهـــارة أنـــت تراجـــع  كون كالـــذي يلقـــط اجلـــراد مـــن أرض ســـت

لوقـت ، هـذا مـن يضـيع عليـك ا نراجـع هـذا واهللا هـذا مبحـث طيـب  الفهرس ومر عليك مسألة غري اليت تريد قلـت

ـــاج إىل الرابـــع: ســـوء القصـــد  . التقصـــري يف الطلـــب ، مـــا هـــو تقصـــري كمـــي ولكنـــه تقصـــري كيفـــي ،ســـوء القصـــد حيت

اهللا عزوجل ، فإذا قصد اإلنسان حفظ الشريعة ونفع اخللق وأن يرث األنبيـاء سـهل عليـه حسـن القصـد  إخالص و

نه حيرم اخلري وعليه الوعيد وأن اهللا ينزع بركة العلـم منـه حـرص ؛ ألنه إذا علم أن اإلنسان إذا طلب العلم لغري اهللا فإ

علــى أن يكــون قصــده حســنا ؛ فهــذه األمــور األربعــة  هــي الــيت حيــرم اإلنســان إياهــا يف عــدم تبــني األحكــام الشــرعية 

ـــين لكـــم ))وإال فـــاهللا عزوجـــل تكفـــل  ـــد اهللا ليب ـــه:  . (( يري (( ومـــن فوائـــدها: كمـــال هـــذه األمـــة وشـــريعتها ؛ لقول



(( ويهـديكم سـنن فما من خري كان عليه األمم إال وهلـذه  األمـة منـه نصـيب  ويهديكم سنن الذين من قبلكم ))
وقد مثل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نفسه مع األنبياء قبلـه بقصـر مشـيد يعجـب النـاظرين  الذين من قبلكم ))

ه اللبنــة يعــين عيــب ، قــال فأنــا اللبنــة متــم اهللا بــه مكــارم إال أــم إذا طــاقوا بــه قــالوا هــذا القصــر كامــل إال موضــع هــذ

(( يـا أيهـا الـذين األخالق وحماسن األخالق ؛ فكمل القصر به عليه الصالة والسالم  ؛ ويـدل لـذلك أيضـا قولـه: 
(( كمـا كتـب علـى الـذين مـن قـبلكم ملـاذا قـال:  آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ))

رة ـــذه األمـــة وأـــا كملـــت هلـــا الفضـــائل الـــيت لغريهـــا وتســـلية هلـــا أيضـــا يعـــين ال تظنـــوا أن تكلفينـــا إيـــاكم ؟ إشـــا ))

هــذه   ومـن فوائــدها: أن اهللا عزوجـل حيــب التـوابني ؛ مــن أيـن نأخــذها ؟ بالصـيام خــاص بكـم ؛ بــل لكـم ولغــريكم .

(( إن اهللا يحـب التـوابين ويحـب المتطهـرين )) : ، قـال اهللا تعـاىل إرادة احملبة ؛ إذا فاهللا تعاىل حيـب منـا أن نتـوب
له أو لنـا ؟ مـن الـذي يعـود عليـه فوائـدها ؟ حنـن أن التوبة  ويتفرع على هذا: غاية الكرم يف اهللا عزوجل ؛ وجهه ؟ .

، وهو حيبها ملصـلحتنا ، وقـد ثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن اهللا يفـرح  بتوبـة عبـده كمـا يفـرح الرجـل 

لــذي أضــل ناقتــه يف أرض فــالة فطلبهــا فلــم جيــدها فاضــطجع حتــت شــجر ينتظــر املــوت قــد أئــس مــن احليــاة فــإذا ا

يعــين كــأم مســتعدون إلنــذار  . حبطـام ناقتــه فأخــذ بــه وقــال: اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك ، أخطــأ مــن شــدة الفــرح

صــلي والــذي نــائم معــروف ، وهــي فــرض  مــا أرى هــذا ، واحلمــد هللا الــذي قــائم ي  إيــاهم ، مســتعدون اإلنــذار ؛اهللا

ومــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: العلــيم واحلكــيم ومــا  .كفايــة مــا هــي فــرض عــني 

 تضــمناه مــن وصــف ، العلــيم تضــمن العلــم واحلكــيم تضــمن احلكــم واحلكمــة ؛ ألنــه مشــتق مــن احلكــم واحلكمــة .

جيــري اهللا عزوجــل مــن حكــم شــرعي وحكــم كــوين ؛ وجــه ذلــك: أن مــا جيريــه اهللا  ومــن فوائــدها: اقتنــاع اإلنســان مبــا

عزوجل من األحكام مقـرون باحلكمـة ، وإذا علمـت ذلـك اقتنعـت سـواء كـان هـذا باألحكـام الكونيـة أو باألحكـام 

ض علـى الشرعية حىت املصائب اليت تنال العبـاد الشـك أن هلـا حكمـة يقتنـع اإلنسـان بوجـوده وال يعـرتض ، ال يعـرت 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة املسـلكية: مراقبـة اهللا عزوجـل ، مراقبـة اهللا يف السـر والعالنيـة ؛ مـن أيـن  اهللا تعاىل به .

تؤخـــذ ؟ مـــن ثبـــوت صـــفة العلـــم ؛ ألنـــك مـــىت علمـــت أن اهللا عـــامل بـــك فـــإن ذلـــك يوجـــب لـــك مراقبـــة اهللا ســـبحانه 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل التوبــة وقــد مــر علينــا ذلــك قريبــا  .وتعــاىل أال يفقــدك حيــث أمــرك وال جيــدك حيــث ــاك 

قد يقـول  (( واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ))مث قال:  وبينا أن شروط التوبة مخسة .

اهللا (( و قائـل: هــذا  مــع مـا قبلهــا تكــرار ؛ ألنـه قــال: يريــد اهللا ليبـني لكــم ويهــديكم ويتـوب علــيكم ، فكيــف قــال: 
نقــول: الفائــدة مــن ذلــك شــيئان ؛ الشــيء األول: التوكيــد ، وإذا أكــد اهللا عزوجــل أنــه  ؟ يريــد أن يتــوب علــيكم ))

(( يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا يف التعرض لتوبة اهللا عزوجل ؛ الفائدة الثانية: التوطئـة لقولـه: 



وهـــو أن اهللا لـــه هـــذه اإلرادة وملـــن يتبعـــون  هيـــد وتوطئـــة ملـــا ذكـــر بعـــدهيعـــين مت ويريـــد الـــذين يتبعـــون الشـــهوات ))

(( واهللا يريــد أن يتــوب علــيكم ويريــد الــذين يتبعــون الشــهوات أن تميلــوا  الشــهوات هــذه اإلرادة وهلــذا كررهــا .
مــــن هــــم ؟ يشــــمل الكــــافر والفاســــق ؛ ألن الكــــافر يريــــد  مــــيال عظيمــــا )) (( يريــــد الــــذين يتبعــــون الشــــهوات ))

(( فخلــف مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الصــالة شــهوات بــل يتبــع الشــهوات والفاســق كــذلك ، قــال اهللا تعــاىل: ال
(( فالــذين يتبعــون الشــهوات هــم الكفــار و الفســاق  واتبعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غيــا إال مــن تــاب ... ))

انه تعاىل بكم من أسـباب التوبـة عما يريد اهللا سبح أي تنحرفوا تميلوا ))أن يريدون أن تميلوا ميال عظيما )) (( 

(( يريد اهللا أن يخفـف عـنكم مث قال:  وهي فعل األوامر وترك النواهي ، فهم يريدون شيئا واهللا يريد شيئا خبالفه .
التخفيــف ضــد التثقيــل ، وختفيفــه ســبحانه وتعـــاىل  وخلــق اإلنســان ضــعيفا )) (( يريــد اهللا أن يخفــف عـــنكم ))

النــواهي ؛ أمــا التخفيــف يف األوامــر فــإن اهللا ســبحانه وتعــاىل ملــا ذكــر مــا جيــب علينــا  ختفيــف يف األوامــر وختفيــف يف

ــد ليطهــركم ))مــن الطهــارة الوضــوء والغســل والتــيمم قــال:  ــد اهللا ليجعــل علــيكم مــن حــرج ولكــن يري  (( مــا يري

فلـيس حبـرام ، (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليـه ))  وكذلك يف النواهي ، خفف عنا فقال:

اإلرادة هنـا شـرعية وليسـت كونيـة ؛  (( يريـد اهللا أن يخفـف عـنكم ))وهذا ختفيـف هللا عنـك علـى العبـاد ؛ وقولـه: 

ملاذا ؟ ألن اهللا يقدر على العبد أشياء تثقل عليه ، تثقل عليـه العبـادات ـا أي بسـببه ؛ لكـن شـرعا ال يريـد منـا أن 

( ألصــومن اهللا عليــه وآلــه وســلم ملــا قــال عبــد اهللا بــن عمــرو بــن عــاص: نشــق علــى أنفســنا بــل إن رســول اهللا صــلى 
( إن لنفسـك عليـك حقـا ـاه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وقـال:  مـا عشـت ) الدهر ما بقيت وألقومن الليل

وقـال  ولـزورك ـ يعنـي ضـيفك ـ عليـك حقـا ولربـك عليـك حقـا فـأعط كـل ذي حـق حقـه ) وألهلك عليك حقـا

ق ؛ فــاإلرادة إذا عليــه الصــالة والســالم فيمــا صــح عنــه أيضــا: أنــه ســبحانه وتعــاىل ال يكلفنــا مــن العمــل إال مــا نطيــ

ــــواو هنــــا حيتمــــل أن تكــــون اســــتئنافية لبيــــان حــــال املوجبــــة  (( وخلــــق اإلنســــان ضــــعيفا ))قــــال:  إرادة شــــرعية . ال

ير " قـــد " أي وقـــد خلـــق اإلنســـان ضـــعيفا ؛ وعلـــى للتخفيــف ، وحيتمـــل أن تكـــون الـــواو للحـــال واجلملـــة علـــى تقــد

ــد اهللا أن يخفــف عــنكم ))االحتمــالني فاجلملــة فيهــا نــوع تعليــل لقولــه:  نقــول ملــاذا قــال ألن  قاعــدة اأــك (( يري

اإلنسان خلق ضعيفا أي خلق اهللا عزوجل ضعيفا ، ضـعيفا يف كـل أمـوره ، ضـعيفا يف جسـمه ، ضـعيفا يف إرادتـه ، 

ضعيفا يف كل شيء ؛ والدليل علـى ذلـك أنـه ال يتحمـل ، ال يتحمـل الـربودة يف الشـتاء وال احلـر  ضعيفا يف علمه ،

(( خلـق اإلنسـان ضـعيفا ؛ فكانت الشرائع مناسبة حلاله ؛ وتأمـل الفـرق بـني قولـه هنـا: يف الصيف ، فهو ضعيف 
يطان بكيــده العظــيم ضــعيف ؛ فالشــ (( فقــاتلوا أوليــاء الشــيطان إن كيــد الشــيطان كــان ضــعيفا ))وبــني قولــه:  ))

فـــإذا كـــان كيـــد الشـــيطان ضـــعيفا فـــإن هـــذا يقتضـــي منـــا أن نكـــون أقويـــاء وإن كنـــا ضـــعيفا ، أن نكـــون أقويـــاء علـــى 



الشيطان ؛ ألن الشيطان كيده ضعيف وحنن وإن كنا ضعفاء لكـن جيـب أن نكـون أقـوى منـه وأن نثـق بقولـه تعـاىل: 

منصـوبة ملناسـبة  (( ضـعيفا ))كلمـة   (( خلـق اإلنسـان ضـعيفا ))لـه: ؛ وقو  (( إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيـدا ))

اآليــات أو حمللهــا مــن اإلعــراب ؟ حمللهــا مــن اإلعــراب ؛ مــا حملهــا مــن اإلعــراب ؟ حــال ؛ ألــا وصــف بعــد معرفـــة 

ل اهللا يف هـاتني اآليتـني فوائـد ؛ أوال: تأكيـد قـو  والوصف بعد املعرفة حـال ، والوصـف بعـد النكـرة صـفة يعـين نعتـا .

ألن التوكيـد تـزداد بـه الطمأنينـة ويـزداد بــه  (( واهللا يريـد أن يتــوب علـيكم ))عزوجـل علـى عبـاده حيـث كـرر قولـه: 

ــد الــذين ومــن فوائــدها: علــم اهللا ســبحانه وتعــاىل مبــا يف القلــوب ؛ لقولــه:  معرفــة قــدر فضــل اهللا عزوجــل . (( ويري
ألن اإلرادة حملها القلب ومع ذلك أخربنا اهللا تعـاىل عنهـا ، فهـو عـامل مبـا يف القلـوب ، قلـوب أهـل اخلـري  يتبعون ))

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن الــذين يتبعــون  .(( ولقــد خلقنــا اإلنســان ونعلــم مــا توســوس بــه نفســه )) وأهــل الشــر 

ت قــد تكــون شــهوة بطــن وفــرج وقــد تكــون الشــهوات ؛ ملــاذا ؟ ألــم يريــدون منــا أن منيــل مــيال عظيمــا ؛ والشــهوا

؛ ألن أهــل البـدع ينقســمون إىل  ومــن فوائـدها: احلــذر مـن أهــل البـدع شـهوة فكــر وقلـب ، وكــال األمـرين مــراد هنـا .

قسمني: قسـم عنـدهم شـبهات ، وقسـم عنـدهم شـهوات ؛ فاجلاهـل مـنهم عنـدهم شـبهات يلتـبس عليـه بالباطـل ؛ 

ومــن   يريــد اهللا ورســوله ؛ ففــي اآليــة احلــذر أو التحــذير مــن هــؤالء وهــؤالء .والعــامل مــنهم عنــده شــهوات يريــد مــا ال

ـــذين يتبعـــون الشـــهوات ، حيـــث جعلهـــم أتباعـــا يتبعـــون الشـــهوات تقـــودهم  فوائـــدها: اإلشـــارة إىل احنطـــاط مرتبـــة ال

كــان تابعــا الشــهوات ، وهــذا ذل أن يكــون اإلنســان تابعــا للشــهوات ؛ ألن العــزة أن يكــون اإلنســان متبوعــا ، فــإذا  

ومـن فوائـدها: أن إرادة املتبعـني للشـهوات بنـا  فمعناه أن شهواته ملكته حىت صارت هذا عنه كأنه جيـرب علـى ذلـك.

فـإذا كـان كـذلك فإمنـا إذا  (( أن تميلوا ميال عظيما ))ال تقتصر على أدىن ميل ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله تعاىل: 

سـأل األخ حممـد يقـول يف نـاس صـلوا البارحـة صـالة  نسـأل اهللا السـالمة .ملنا قليال تابعوا حىت منيل ميال عظيمـا ، 

الكســوف وأقــول ميكــن يتوقــع يصــلون الليــل أيضــا ألن الليــل ســيكون أكثــر ظلمــة ؛ ولكــين أقــول مســتحيل أن يقــع  

شـر ، كسوف يف غري ليايل اإلبداء ، ليايل اإلبداء يعين ليلة أربعة عشر ، ومخسة عشر ، وستة عشـر  ؛ أو ثالثـة ع

أربعة عشر ، مخسة عشر ، هـذا مسـتحيل ؛ ألن سـبب كسـوف القمـر أن حتـول األرض بـني الشـمس والقمـر وهـذا 

على ايـة املقابلـة بـني الشـمس والقمـر ، مثـل هـذه األرض مرتفعـة ، إمـا إذا قـرب وارتفـع ، إذا ال ميكن إال إذا كان 

ميكـن ؛ لكـن إذا صـار هـذا يف األفـق الشـرقي قرب القمر من الشمس فمستحيل تكسف ، وين ترقي األرض ؟ مـا 

وهذا يف األفق الغريب حينئذ تكون األرض فيه احتمال أن تكون بينهما لكن بغـري هـذا ال ميكـن ؛ وكـذلك أيضـا ال 

ميكــن أن يقــع الكســوف مــرتني يف الشــهر ، مســتحيل ؛ ألن الكســوف إذا قلنــا يف ليــايل اإلبــداء بعــد ليــايل اإلبــداء 

ريبـــا مـــن الشــمس ؛ إذا كـــان قريبـــا مـــن الشـــمس فمعنــاه مـــا ميكـــن الكســـوف ؛ الشـــيء الثـــاين ســوف يكـــون القمـــر ق



من فـوق ؛ ألن العـادة إن الـذي يلـي الشـمس مـن الشمس ، الذي البارحة . إال مما يلي عالمة الكسوف ما يكون 

، ويف آخـــره  القمـــر هـــو الـــذي يكـــون فيـــه النـــور ؛ وهلـــذا جتـــد يف أول الشـــهر جتـــد القمـــر مقـــوس تغـــرب إىل الشـــمس

مقــوس تغــرب إىل الشــمس أيضــا ؛ ألنــه الــذي يكــون منــه نــور والــذي يبعــد الشــمس ؛ فــإذا كــان كــذلك فــإذا رأيــت 

يل الثلـث راح منـه أمـس رأوه حـوا س فهـذه لـيس بكسـوف يقينـا ؛ لكـن الشم يف اجلانب اآلخر املقابل ملا . الظلمة

البيــت والنــاس  ت مــن النــاس يعــين كثــروا الــزحم هــل البيــحــىت إين أنــا ملــا جئــت مــن اجلامعــة وقــالوا أل ميكــن هــذا مــا

ثـالث مـرات " الصـالة جامعـة " ينتظرون يف املسجد ، تعجبت قلت أيش لون هـذا ؟ وانتظـرت شـوي فـأذن واحـد 

  . أو أربع مرات

  شيخ ما ميكن الكسوف يف السنة مرتني ؟  السائل :

  . تكسف الشمس وال القمر يف الشهر مرتني، يف الشهر أقول ال ميكن  ال ، ما هو يف السنة الشيخ :

ــَنُكمْ  َأْمــَواَلُكمْ  تَــْأُكُلواْ  الَ  آَمُنــواْ  الــِذينَ  َأيـَهــا (( يَــا ــَراضٍ  َعــن ِتَجــارَةً  َتُكــونَ  َأن ِإال  بِاْلَباِطــلِ  بـَيـْ  تـَْقتـُُلــواْ  َوالَ  مــنُكمْ  تـَ
 اللّــهِ  َعلَــى َذلِــكَ  وََكــانَ  نَــاراً  ُنْصــِليهِ  َفَســْوفَ  َوظُْلمــاً  ُعــْدَواناً  َذلِــكَ  يـَْفَعــلْ  رَِحيمــا َوَمــن ِبُكــمْ  َكــانَ  اللّــهَ  ِإن  َأنُفَســُكمْ 
َهْونَ  َما َكَبآئِرَ  َتْجَتِنُبواْ  َيِسيراً ِإن     َكرِيماً )) مْدَخالً  َونُْدِخْلُكم َسيَئاِتُكمْ  َعنُكمْ  نَُكفرْ  َعْنهُ  تـُنـْ

(( يريـد اهللا ليبـين لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن ؟  )) هللا عـنكم(( يريد ا تنيفوائد من أي آية ؟ آيتني ؛ أي آي
(( يريــــد اهللا أن قــــال اهللا تعــــاىل:  كــــذا ؟   (( واهللا يريــــد أن يتــــوب علــــيكم ))هــــذه أخــــذنا فوائــــدها ؛  قــــبلكم ))

مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة: أن اهللا تعـــاىل يريــــد  هـــذا مبتــــدأ درس الليلـــة ؟يخفـــف عـــنكم وخلـــق اإلنســـان ضـــعيفا )) 

(( ومــن فوائــدها: أن اليســر إىل اهللا أحــب إليــه مــن العســر ؛ لقولــه تعــاىل:  التخفيــف علــى العبــاد بالعبــادة الشــرعية .
 نومــن فوائــدها: احلــث علــى اتبــاع رخــص اهللا ؛ ألن الــرخص مــ . يريــد اهللا بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر ))

ه وتعــالى يحــب أن تــؤتى رخصــه كمــا يحــب أن ( أن اهللا ســبحانالتيســري ؛ وقــد أيــد ذلــك مــا جــاء يف احلــديث: 
ومـــن فوائــدها: أنـــه إذا تعـــارض يف األدلــة عنـــد املســتدل بـــني التيســـري والتعســري فـــاألوىل أن يأخـــذ  . تــؤتى عزائمـــه )

: ومن فوائدها: اإلشارة إىل العلـة إلرادة التخفيـف علـى العبـاد وهـي قولـه بالتيسري ؛ ألن هذا هو مراد اهللا عزوجل .

ومن فوائدها: أن اإلنسان ينبغي له إذا مشخـت بنفسـه وعلـى أنفـه أن يـذكر حقيقـة  . نسان ضعيفا ))(( وخلق اإل

ومـــن فوائـــدها: حـــذف  . (( وخلـــق اإلنســـان ضـــعيفا ))نفســـه ، وهـــي الضـــعف حـــىت ال يطغـــى أو يزيـــد ؛ لقولـــه: 

وقـد يكـون مـن فوائـد  ضـرورة .فإن اخلالق هـو اهللا عزوجـل معلـوم بال (( وخلق اإلنسان ))الفاعل إذا علم ؛ لقوله: 

ومل يقـل: وخلـق اهللا مـع (( خلـق اإلنسـان )) اآلية: أن مـا كـان مكروهـا للعبـد فـإن اهللا يعـرب عنـه بالبنـاء للمفعـول ؛ 

(( وأنـا ال نـدري أشـر أريـد بمـن فـي األرض أم أراد أن ذكر اهللا وارد يف اجلملة اليت قبلها ؛ ويؤيد هذا قـول اجلـن 



فأضـاف النعمـة إىل اهللا  (( صـراط الـذين أنعمـت علـيهم ))ؤيدها أيضا ما يف سـورة الفاحتـة وي بهم ربهم رشدا ))

ومل يقـل: الـذي غضـبت علـيهم مـع أن املغضــوب (( غيـر المغضـوب علـيهم وال الضـالين )) ، وقـال يف الغضـب: 

النـداء كمـا  نكم بالباطـل ))(( يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بيمث قال اهللا تعاىل:  وجل . ... هو اهللا عز

سبق يدل على العناية مبـا جـاء يف اخلطـاب ؛ ووجـه ذلـك أن النـداء تنبيـه للمنـادى فإنـه يفـرق بـني أن يـأيت اخلطـاب 

يفيـد اإلغـراء بالتزامهـا  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))مرسال وبني أن يـأيت مفضـال بالنـداء ؛ وتوجيـه النـداء إىل املـؤمنني 

مــدلول هــذا اخلطــاب ؛ ووجــه ذلــك أن وصــف اإلنســان باإلميــان حيملــه علــى االمتثــال ؛ ويفيــد  للخطــاب أو بــالتزام

أيضـــا أن امتثـــال هـــذا الشـــيء مـــن مقتضـــيات اإلميـــان ؛ ويفيـــد أيضـــا أن خمالفـــة ذلـــك نقـــص يف اإلميـــان ؛ يقـــول اهللا 

اذا يوجهنـا اهللا إليـه كمـا جـاء ننتظـر مـ وهـذا النـداء جيـب علينـا أن نعتـين بـه وأن (( يا أيها الـذين آمنـوا ))عزوجل: 

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال " إذا قال اهللا يـا أيهـا الـذين آمنـوا فأرعهـا مسعـك فإمـا خـري تـؤمر بـه وإمـا شـر 

(( ال تـــأكلوا جـــاء النهـــي ، جـــاء النهـــي  (( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم ))مث قـــال:  تنهـــى عنـــه " .
(( ال تــــأكلوا فـــإن " ال " هــــي للناهيـــة ولـــذلك جــــزم الفعـــل بعـــدها حبــــذف النـــون ؛  )) أمـــوالكم بيـــنكم بالباطــــل

أو كثــري ، مــن عــروض أو نقــود ، مــن ديــون أو أعيــان ، عامــة كــل األمــوال ؛  أي مــا تتمولونــه مــن قليــل أمــوالكم ))

ا إذا كــان مــن واحــد أي يف التعامــل ؛ ألن أكــل املــال البــد أن يكــون بــني اثنــني فصــاعدا ؛ أمــ (( بيــنكم ))وقولــه: 

الباطـــل يف اللغـــة الضـــائع  (( بالباطـــل ))أي يف حـــال تعـــاملكم ؛ وقولـــه:  (( بيـــنكم ))لواحـــد فهـــذا قـــد أكـــل مالـــه 

ســدى ، اهلالــك الــذي مــا فيــه خــري ؛ واملــراد بالباطــل هنــا مــا خــالف الشــرع ؛ ألن الشــرع حــق ومــا خالفــه باطــل ؛ 

لــى وجــه خيــالف الشــرع ، مثــل الربــا والغــش والكــذب والتــدليس ومــا واملعــىن علــى هــذا: ال تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم ع

" إال " أداة استثناء لكن املراد ا االستدراك يعـين لكـن إن كـان جتـارة بيـنكم عـن  (( إال أن تكون ))أشبه ذلك ؛ 

اض مـنكم (( إال أن تكـون تجـارة عـن تـر تراض منكم فهذا ال بأس به ؛ وإمنا قلنا إن االستثناء منقطـع ألن قولـه: 
لــيس مــن جــنس األكــل بالباطــل بــل هــو أكــل حبــق ، واالســتثناء املنقطــع هــو أن يكــون املســتثىن مــن غــري جــنس  ))

املستثىن منه ، وهنا البد أن يكـون منقطعـا ؛ ألن التجـارة عـن تـراض منـا ليسـت أكـال بالباطـل بـل هـي أكـل حبـق ؛ 

 (( تجـــارة ))فيهـــا قراءتـــان ســـبعيتان:  كـــون تجـــارة ))(( إال أن توهلـــذا نقـــول: االســـتثناء يف هـــذه اآليـــة منقطـــع ؛ 

بالنصــب ؛ أمــا علــى قــراءة الرفــع فــال إشــكال فيهــا يعــين إال أن حتــدث جتــارة بيــنكم ؛ وهنــا (( تجــارة )) بــالرفع ، و

خربهـا وامسهـا  (( تجـارة ))تكون " كان " تامة ال ناقصة ؛ وأما على قراءة النصـب فـإن " كـان " تكـون ناقصـة ، و

مـذكرا فهـل يصـح  وا ))ال تـأكل(( ؛ وحينئذ يشكل أن يكون االسم مسترتا وتقـديره " هـي " مـع أن األكـل مسترت 

األكل جتارة ؟ ال يصح ؛ ولكن هاهنا فائدة وهي: إذا توسـط الضـمري أو إشـارة بـني شـيئني أن نقول: إال أن تكون 



اين ؛ أعــرفتم ؟ إذا توســط الضــمري أو االســم الثــاين مــذكر واألول مؤنــث أو بــالعكس فإنــه جيــوز مراعــاة األول أو الثــ

اإلشـــارة بـــني شـــيئني األول مـــذكر والثـــاين مؤنـــث أو بـــالعكس جـــاز أن يـــذكر أو يؤنـــث ، أن يـــذكر باعتبـــار مرجعـــه 

مرجعـه الثـاين ، الالحـق يعـين إال أن تكـون التجـارة السابق ، وأن يؤنث باعتبار مرجعه الالحق ؛ فهنـا أنـث باعتبـار 

األموال جتارة عن تراض منكم ؛  والتجـارة هـي تبـادل أو التبـادل بـني النـاس مـن أجـل الـربح ، ومنـه  اليت تأكلون ا

قـــول الفقهـــاء " عـــروض التجـــارة " أمـــا مـــا يهـــدى أو يـــرهن أو يعـــار فهـــذا لـــيس بتجـــارة ؛ وكـــذلك مـــا اشـــرتي لـــدفع 

وحينئـــذ يبقـــى يف مـــدلول اآليـــة  احلاجـــة كشـــراء اخلبـــز لألكـــل فهـــذا لـــيس بتجـــارة ألن اإلنســـان ال يأخـــذ بـــه الـــربح ؛

يعــين التعامــل بغــري قصــد  إشــكال: إذا كانــت املعــامالت أكثــر مــن التجــارة فلمــاذا مل يــذكرها ؟ فقيــل: إــا مل تــذكر

التجــارة ألن الغالــب يف تعامــل النــاس هــو التجــارة وهــي الــيت يقــع فيهــا املشــاحنة ؛ وأمــا غريهــا فاإلهــداء تصــدر عــن 

العاريــة وكــذلك الــرهن ومــا اشــرتي للحاجــة فالغالــب أنــه ال حيصــل فيــه تشــاحن ؛ وكــذلك  طيــب نفــس مــن املهــدي

ألن اإلنسـان يقصــد بـه دفــع احلاجـة ال حصــول الـربح ؛ فلهــذا ذكـرت التجــارة وإال فمـن املعلــوم أن العقـود الــيت تقــع 

ق مبحــذوف اجلــار واــرور متعلــ (( إال عــن تــراض مــنكم )) (( عــن تــراض ))عــن تــراض أكثــر مــن عقــود التجــارة 

هنـا صـيغة التفاعـل يتبـني ـا  (( تـراض ))و  (( عن تراض مـنكم ))تقديره: صادرة عن تراض منكم أو حاصلة ؛ 

ـــه:  ـــراض مـــنكم ))أ، املـــراد الرتاضـــي مـــن الطـــرفني اآلخـــذ واملعطـــي ؛ وقول ـــتم أيهـــا  (( عـــن ت يعـــين صـــادر مـــنكم أن

املتعاملون ال من غريكم ؛ فلو رضي األب ببيع ابنه واالبن مل يرضى وامللـك لالبـن فـال عـربة برضـى األب ؛ أي نعـم 

(( وال تقتلـــوا أنفســـكم إن اهللا كـــان بكـــم قـــال:  لـــو رضـــي األب ببيـــع مـــال ابنـــه دون اإلذن فإنـــه ال عـــربة برضـــاه .
هــل املــراد بــذلك نفــس  (( أنفســكم ))إزهــاق الــنفس ؛ ولكــن  القتــل معــروف م ))رحيمــا )) (( ال تقتلــوا أنفســك

 (( وال تلمـزوا أنفسـكم ))القاتل ويكون هذا مبعىن انتحار ؟ أو املـراد بأنفسـكم أي إخـوانكم كمـا يف قولـه تعـاىل: 

علــى مــن يقتــل نفســه فــإن اإلنســان ال يلمــز نفســه إمنــا يلمــز غــريه ؛ أو أيهمــا املــراد ؟ نقــول هــو شــامل ، فــال يقصــر 

نفســه وال علــى مــن يقتــل غــريه بــل يقــال: اآليــة شــاملة هلــذا وهــذا ؛ فــإن كــان املــراد: ال تقتلــوا أنفســكم أنــتم ، فــال 

إشــكال يف اآليــة ، وإن كــان املــراد: ال تقتلــوا غــريكم ، فلمــاذا عــرب الغــري عــن الــنفس ؟ نقــول عــرب عــن الغــري بــالنفس 

( إذا اشــتكى منــه كمــا ضــرب ذلــك النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــثال:   ألن املــؤمن مــع أخيــه كاجلســد الواحــد
وأيضــا فـالتعبري عــن األخ بـالنفس فيــه إغــراء وحـث يعــين كأمــا  عضـو تــداءا لــه ســائر الجسـد بــالحمى والســهر )

(( ه: ؛ وقولـأخيـه علـى ... نفس ؛ ففيه إغراء لإلنسان عن جتنب قتل الغري وحتمل لإلنسان أو محل اإلنسان علـى 
اجلملة تعليل ملا قبلها ، تعليل للحكمني: أكل األموال ، وقتل النفـوس ؛ فـاهللا سـبحانه  إن اهللا كان بكم رحيما ))

وتعاىل بنا رحيم ومن رمحته حترمي أكل األموال بيننـا بالباطـل أو النهـي عـن أكـل األمـوال بيننـا بالباطـل والثـاين النهـي 



بنــا ؛ وجهــه يف األول: أن أكــل األمــوال بالباطــل يــؤدي إىل تشــاحن والنــزاع  عــن قتــل أنفســنا فــإن هــذا مــن رمحــة اهللا

اخلطـاب  (( إن اهللا كان بكـم رحيمـا )) (( بكـم ))ورمبا يؤدي إىل اصطدام املسلح ؛ وقتل الناس واضح ؛ وقولـه: 

(( وكــان ولــه تعــاىل: ويؤيــد هــذا ق (( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))يعــود إىل مــن ؟ إىل املــأمورين ؛ ألنــه خياطــب املــؤمنني 
ومل يريـد يف القـرآن إضـافة الرمحـة إىل اهللا تعـاىل منسـوبة إىل الكـافرين يعـين مبعـىن العـام ؛ فالرمحـة  بالمؤمنين رحيما ))

الــيت اتصــف اهللا ــا ذكــرت يف القــرآن إمــا علــى ســبيل العمــوم أو علــى ســبيل اخلصــوص بــاملؤمنني ؛ أمــا علــى ســبيل 

  اخلصوص بالكافرين فلم ترد .

    



 عــن تجــارة تكــون أن إال بالباطــل بيــنكم أمــوالكم تــأكلوا ال آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

 (( إن اهللا كان بكـم رحيمـا )) (( بكـم ))وقوله:  رحيما )) . بكم كان اهللا إن أنفسكم تقتلوا وال منكم تراض

؛ ويؤيـد هـذا قولـه تعـاىل:  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))اخلطاب يعود إىل مـن ؟ إىل املـأمورين ؛ ألنـه خياطـب املـؤمنني 

ومل يريد يف القرآن إضافة الرمحة إىل اهللا تعاىل منسوبة إىل الكافرين يعـين مبعـىن العـام ؛  (( وكان بالمؤمنين رحيما ))

القــرآن إمـا علــى ســبيل العمـوم أو علــى سـبيل اخلصــوص بـاملؤمنني ؛ أمــا علــى فالرمحـة الــيت اتصـف اهللا ــا ذكـرت يف 

  د .سبيل اخلصوص بالكافرين فلم تر 

  ؟ (( وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))سؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

قيــل املــراد ــا: ال ت ... النفــاق يف (( وال تلقــوا بأيــديكم إلــى التهلكــة )) نعــم علــى أن اآليــة يف قولــه:  الشــيخ :

ســبيل اهللا فــتهلككم ، ولــيس املــراد اإللقــاء بــالنفس إىل مــا يهلكهــا كالقتــل والتعــرض لــه ؛ لكــن الصــحيح أن اآليــة 

  هي عامة . ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))و ((  عامة

فمــا املـراد بـالنفس هنــا  م رحيمـا ))(( ... وال تقتلــوا أنفسـكم إنـه كــان بكـسـؤال عـن معــىن قولـه تعـاىل:  السـائل :

  هل هي عامة أو خاصة ؟

عقوبـة املعتـدي االعتداء على الغري كاالعتداء على نفسه ؛ ألن الرسول جعـل عقوبـة املعتـدي علـى نفسـه ك الشيخ :

  على الغري أنه 

  ؟ (( وال تقتلوا أنفسكم ... ))سؤال عن الواو يف قوله تعاىل:  السائل :

؛ ألن هذه الواو حرف عطـف ... تقتضـي امل ... يقـول ال تقتلـوا أنفسـكم بأكـل األمـوال  ما هو صحيح الشيخ :

  ؛ بل يقال إن اهللا عزوجل ذكر النهي عن األموال وعن األنفس .

  سؤال عن بعض أحكام الدعوة إىل اهللا تعاىل ؟ السائل :

علــم ؛ مــنهج الســلف يف كــان حريصــا علــى ال يســأل عــن مــنهج الســلف ، مــنهج الســلفي يف أي شــيء ؟ الشــيخ :

و شـرح العقيـدة الواســطية ؛ يـدعون اهللا تعـاىل باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة واادلـة بــاليت أأيـش ؟ اقـرأ شـرح الطحاويـة 

وال ينكــرون علــى أحـــد  (( ويجــادلون أهـــل الكتــاب بــالتي هـــي أحســن إال الــذين ظلمــوا مـــنهم ))هــي أحســن 

    وي أو إمجاع السلف.اجتهاده إذا مل خيالف النص القرآين أو النب

 تجـارة تكـون أن إال بالباطـل بيـنكم أمـوالكم تـأكلوا ال آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  

 نصـليه فسـوف وظلمـا عـدوانا ذلـك يفعـل ومـن رحيمـا بكـم كـان اهللا إن أنفسـكم تقتلـوا وال مـنكم تراض عن

كريمـا  مـدخال وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا يسيرا إن اهللا على ذلك وكان نارا



 اكتســبن ممــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا وال

 والـذين واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنـا عليما ولكـل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا

  شهيدا )). شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت

(( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  

ســبق الكــالم علــى أول هــذه اآليــة وأظــن لــيس فيــه حيتــاج إىل مناقشــة ؛ بقيــت الفوائــد ؟ اآليــة كملناهــا  بالباطــل ))

  (( يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... ))نأخذ فوائد هذه اآلية  وبقيت الفوائد . 

(( ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل ولـه: ففي هذه اآليـة مـن الفوائـد: العنايـة حبفـظ األمـوال وعـدم العـدوان ؛ لق 

(( إال أن تكـون تجـارة عـن تـراض مـنكم )) ومن فوائدها: حترمي أخذ مال اإلنسان بغـري رضـى منـه ؛ لقولـه:  . ))

أخـذ للمـال بالباطـل ؛ وعلـى ومن فوائـدها: حتـرمي التعامـل احملـرم ولـو كـان برضـى مـن الطـرفني ؛ ألن التعامـل احملـرم  .

ومن فوائدها: أن من مقتضى اإلميان جتنب أكـل املـال بالباطـل ؛  ن على تعامل الربوي فإن ذلك حمرم .الطرفا هذا 

(( إال أن تكـــون املعـــامالت ؛ لقولـــه: عقـــود يف ومـــن فوائـــدها: اشـــرتاط الرضـــى  ألنـــه وجـــه اخلطـــاب إىل املـــؤمنني .

واز العقـد وصـحته ؛ ولكـن إذا كـان والرضـا إذا كـان صـادقا عـن العقـد ال إشـكال يف جـ تجارة عن تراض منكم ))

الحقـا فهـل ينفـذ العقـد أم ال ؟ وذلـك فيمــا يسـمى عنـد أهـل العلـم " التصـرف الفضــويل " يعـين لـو أنـين بعـت مــال 

شـخص بــدون إذنـه ورضــاه ولكـن أذن فيمــا بعـد ورضــي فهـل يقــع العقـد الســابق صـحيحا أو بــاطال ؟ إذا نظرنــا إىل 

قلنـا إنـه يكـون صـحيحا ألن هـذه التجـارة صـار مآهلـا إىل  عن تراض مـنكم ))(( إال أن تكون تجارة عموم قولـه: 

عمــوم الرتاضــي ، وهــذا القــول هــو الــراجح أن التصــرف الفضــويل إذا أذن فيــه صــاحبه فإنــه جــائز نافــذ ؛ وذلــك ألن 

يدخل فيه هذه الصورة ؛ ولكن بعض أهل العلم قـال: ال يصـح  (( إال أن تكون تجارة عن تراض منكم ))قوله: 

ن يف الشـراء أو مطلقا ، ال يصح مطلقا سـواء عـدل أو مل يعـدل وسـواء تصـرف يف ذمتـه أو يف عـني املـال وسـواء كـا

 فصل وفرق بني الشراء وبني البيع وقال إذا اشرتى لـه بذمتـه ومل يسـمه يف العقـد ورضـي فـال بـأس وإال يف البيع وبعد

ومن فوائـدها: حتـرمي القتـل ، قتـل  فال ؛ ولكن القول الراجح أنه مىت رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا .

وعلــى تفســري الثــاين مــن فوائــدها: أن املــؤمنني كــنفس واحــدة  . (( وال تقتلــوا أنفســكم ))اإلنســان نفســه ؛ لقولــه: 

: أن اهللا عزوجــل أرحــم باإلنســان مــن نفســه ؛ ألنــه ــاه أن ومــن فوائــدها وأن قتــل اإلنســان غــريه كأمنــا قتــل نفســه .

(( إن اهللا كـان بكـم رحيمـا ومـن فوائـدها: إثبـات صـفة الرمحـة هللا ؛ لقولـه:  يقتل نفسه فصار أرحـم بـه مـن نفسـه .

 والرمحة عند السلف صفة حقيقية ثابتة هللا عزوجـل ؛ وأنكرهـا املعطلـة ، أنكروهـا إنكـار تأويـل ال إنكـار تكـذيب ))

يعــين مل يقولــوا إن اهللا لــيس لــه رمحــة ؛ بــل قــالوا إن املــراد برمحتــه كــذا وكــذا متعللــني بــأن الرمحــة فيهــا شــيء مــن الرقــة 



واللني واهللا عزوجل ال يوصف ذا ؛ فنقول هلم: مباذا تفسـرون الرمحـة ؟ قـالوا: نفسـرها بـإرادة اإلنعـام واإلحسـان أو 

ة ــا يريــد اإلحســان فيحســن فهــذا ال جيــو ؛ والشــك أــم يف ذلــك نفســرها باإلحســان ؛ أمــا أن نقــول هنــاك رمحــ

وخالفوا إمجاع السلف ؛ وإمجاع السـلف قـد يقـول قائـل: أيـن إمجـاع السـلف ؟ فنقـول: التفسري خالفوا ظاهر القرآن 

الرمحـة ألن هـذا فهموه على مقتضى اللغة العربيـة فـإذا أثبـت اهللا لنفسـه الرمحـة أثبتـوا لـه إن القرآن نزل باللغة العربية و 

ظـاهر القـرآن ، وهـذه  هو األصل ؛ ونقول ملن قال إنه ال إمجاع: إيت حبرف واحد عن السلف يفسرون الرمحة بغـري

فائدة مهمة يندفع ا من شبه ولبس وقال أين إمجاع السلف ؟ نقول القرآن بني أيديهم ومل يفسروه خبـالف ظـاهره 

مبقتضـى اللسـان العـريب ؛ مث نقـول هلـم: أنـتم تفسـرونه بـاإلرادة فـرارا  ، واألصل أم فهموه علـى أيـش ؟ علـى ظـاهره

(( يريـدون  (( منكم من يريد  الدنيا ومـنكم مـن يريـد اآلخـرة ))من مشاة املخلوق بزعمكم واملخلوق له إرادة 

؛ فـإذا قـالوا: وال أحـد يشـك بـأن املخلـوق لـه إرادة  عرض الـدنيا واهللا يريـد اآلخـرة )) ( إنمـا األعمـال بالنيـات )

؛ وكـذلك إرادة املخلوق تليق ـم وإرادة اخلـالق تليـق بـه ؛ قلنـا هلـم: ورمحـة اخلـالق تليـق بـه ورمحـة املخلـوق تليـق ـم 

إذا فسـروا الرمحــة باإلنعـام الــذي هــو املخلـوق أو بالنعمــة الــيت هـي خملوقــة ؛ قلنــا: النعمـة ال تكــون إال بــإرادة واإلرادة 

مل يرحم ومل يرد النعمة ومل ينعم ؛ وذا تبني بطالن حتريفهم ونسميه حتريفـا ال تـأويال علـى  ال تكون إال برمحة ، من

ـــو ســـألناكم اآلن أيهمـــا أعظـــم أن حيـــرف القـــرآن والســـنة فيمـــا يتعلـــق بصـــفات اهللا أو فيمـــا يتعلـــق  كـــل تقـــدير ؛ ول

كان للعقل فيه ؛ فالواجـب إجرائـه علـى باألحكام التكليفية املتعلقة بأفعال العبيد ؟ األول الشك ؛ ألن األول ال م

ظاهره ؛ أما الثاين فهي أحكام تكليفية للعقل فيها جماز بالقياس مثال ، فيكـون التحريـف فيهـا أهـون ؛ وجتـد هـؤالء 

املعطلة ينكرون أشد اإلنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعـل املكلـف وال ينكـرون علـى أنفسـهم حتريـف 

(( ومـن فوائـدها: جـواز التجـارة واالجتـار ؛ ألن اهللا أقـر ذلـك بقولـه:  فات الـرب عزوجـل .النصوص فيما يتعلق بصـ

وظــاهر اآليـــة العمــوم أن للتجــارة جـــائز لــذوي اجلــاه والشــرف وللـــص ... مــن النــاس وملـــن  إال أن تكــون تجــارة ))

 بالسـعي إىل اجلمعـة عنـد دوم ، فال عيب على اإلنسـان أن يتجـر ويطلـب الـرزق ؛ وهلـذا وجـه اهللا األمـر للمـؤمنني

ــرا لعلكــم نــدائها وقــال:  (( فــإذا قضــيت الصــالة فانتشــروا فــي األرض وابتغــوا مــن فضــل اهللا واذكــروا اهللا كثي

(( وابتغــوا مــن ملــا أمرنــا بطلــب الــرزق بعــد االنصــراف مــن اجلمعــة ذكرنــا أن ال ننســى ذكــر اهللا قــال:  تفلحــون ))

علـى كـل  (( وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحـون ))حىت ال تنسـى  فضل اهللا واذكروا اهللا ))

ـــه ملـــا ويل علـــى  ـــا بكـــر رضـــي اهللا عن ـــاريخ أن أب حـــال التجـــارة جـــائزة وال عيـــب علـــى اإلنســـان فيهـــا ؛ ويـــذكر يف الت

مــن  املســلمني خليفــة نــزل إىل الســوق يبيــع ويشــرتي وقــالوا لــه كيــف تبيــع وتشــرتي أنــت خليفــة مســئول ؟ قــال البــد

مـا هـي التجـارة املذمومـة ؟ التجـارة  ؛ فضـربوا لـه نصـيبا معينـا مـن بيـت املـال بقـدر كفايتـه ـ رضـي اهللا عنـه ـ . ذلـك



الــذين ال تلهــيهم جتــارة وال بيــع عــن ذكــر اهللا وإقــام الصــالة  ذكــر اهللا ؛ وهلــذا امتــدح اهللا . املذمومــة مــا صــدت عــن

وإيتــاء الزكــاة ؛ قــال بعــض أهــل العلــم: التجــارة الــيت يقصــد ــا املكــاثرة يف الــدنيا هــي مذمومــة ؛ ألن الغالــب أن مــن  

كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر اهللا ؛ فـإذا رأيـت مـن نفسـك شـجعا وطمعـا وشـحا يف التجـارة فأمسـك 

(( ومـن يفعـل ذلـك عـدوانا وظلمـا مث قـال اهللا تعـاىل:  ، أمسك ألن ذلك خيشـى أن تكـون علـى حسـاب الـدنيا .

املشــار إليــه مــا ذكــر يف اآليــة الســابقة فقــط خالفــا لــبعض العلمــاء الــذين  (( ذلــك ))قولــه:  فســوف نصــليه نــارا ))

(( مـن يفعـل ذلـك ذا ال وجه لـه بـل نقـول أي كل ما ي عنه من أول السورة ؛ ألن ه (( من يفعل ذلك ))قالوا 

اإلشارة تعود إىل أقرب مذكور أي من يأكل األموال بالباطـل إال مـا اسـت ... ومـن يقتـل الـنفس عـدوانا وظلمـا  ))

قيـل: إـا مـن بـاب عطـف املـرادف علـى مرادفـه ألن  (( وظلمـا ))أي اعتداء بأن يفعله عـن قصـد  (( عدوانا ))، 

ظلـم ؛ وقيـل: بـل بينهمـا فـرق ، فالعـدوان مـا فعـل عـن قصـد والظلـم يعـود إىل نفـس الفاعـل الظلم عـدوان والعـدوان 

فهــو إذا خــالف مــا ذكــر أو فعــل مــا ذكــر مــن املنــاهي فقــد اعتــدى علــى غــريه فأكــل مالــه واعتــدى علــى غــريه فقتلــه 

صـح الشـك ؛ ألن محـل وظلم نفسه ؛ فيكون عدوانا باعتبـار الغـري وظلمـا باعتبـار الـنفس ؛ وأيهمـا أصـح ؟ الثـاين أ

الكــالم علــى التأســيس أوىل مــن محلــه علــى الــرتادف ؛ ألنــك إذا جعلتهمــا مرتادفتــني صــار ذلــك تكــرارا ؛ لكــن إذا 

وهـو عـدوان أي عـن عمـد وقصـد  (( عـدوانا ))قلت هذه هلا معىن وهذه هلا معىن فهذا هو األصل ؛ وعليـه فنقـول 

أي  (( فسـوف نصـليه نـارا ))قـال:  يـع املعاصـي ظلـم للـنفس .أي على النفس ؛ ألن مج (( ظلما ))على الغري ، 

نصبت مفعولني ليس أصلهما مبتداء وخرب فتكون من بـاب " كسـا ...  (( نصليه نارا ))ندخله نارا حترقه ، وهذه 

املشـار  (( وكان ذلك على اهللا يسيرا )) (( كـان ذلـك )) هحرقـأي ندخله نارا تصالها فت (( فسوف نصليه ))" 

إدخالــه النــار الــيت يصــالها كــان علــى اهللا يســرا أي ســهال ؛ ألنــه ال ميانعــه أحــد يف ملكــه ؛ التعــذيب بالنــار قــد  إليــه

(( إنمـــا أمـــره إذا أراد شـــيئا أن يقـــول لـــه كـــن يصـــعب علـــى بعـــض ملـــوك الـــدنيا مـــثال لكنـــه علـــى اهللا يســـري ســـهل 

(( فســوف وجوابــه:  (( يفعــل ))لشــرط ؟ اإلعــراب يف هــذه اآليــة " مــن " مــا هــي ؟ شــرطية ؛ وفعــل ا . فيكــون ))

وارتبطت اجلملة مجلة جواب الفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو " سوف " واجلـواب الـذي حيتـاج إىل  نصليه نارا ))

  ربط بالفاء جمموع يف قول الشاعر: 

   اسمية طلبية وبجامد     وبما وقد وبلن وبالتنفيس                    

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: التحـذير مـن فعـل هـذه املنهيـات ؛ وذلـك بالوعيـد  وبـالتنفيس .أين سـوف ؟ يف قولـه 

ومـن فوائــدها: أن فعــل هـذه املنهيــات مــن كبـائر الــذنوب ؛ ألنــه توعـد عليــه بالنــار ، وكـل ذنــب توعــد  عليـه بالنــار .

(( وكــان ذلــك انه وقدرتـه ؛ لقولـه: ومـن فوائــدها: بيـان عظمــة اهللا ومتـام ســلط عليـه بالنـار فهــو مـن كبــائر الـذنوب .



ألن الضـمري هنــا تقـديره " حنــن "  (( نصــليه نـارا ))ومــن فوائـدها: تعظـيم اهللا نفســه ؛ لقولـه:  . علـى اهللا يسـيرا ))

وهو ضمري العظمة ؛ وليس مـن املتشـابه إال علـى مـن طمـس اهللا قلبـه كالنصـراين الـذي يقـول إن ضـمري اجلمـع يـدل 

ات احملكمــات الدالــة علــى أن اهللا إلــه واحــد ؛ ألن اهللا طمــس علــى قلبــه ومــن طمــس اهللا علــى التعــدد وينســى اآليــ

(( إن تجتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم مث قــال اهللا تعــاىل:  علــى قلبــه فإنــه ال يتبــني لــه احلــق .

ن الغيبة ؟ ومـن يفعـل ذلـك عن الغيبة إىل اخلطاب ؛ أيهنا عدول  (( إن تجتنبوا )) . وندخلكم مدخال كريما ))

ــوا ))نصــليه ؛ وأمــا  أي  (( إن تجتنبــوا ))العبــاد بقولــه: فهــذا للخطــاب خياطــب اهللا ســبحانه وتعــاىل  (( إن تجتنب

النهــي هــو طلــب الكــف  (( مــا تنهــون عنــه ))، ومجــع كبــرية  (( كبــائر )) ((كبــائر مــا تنهــون عنــه ))تبتعــدوا عــن 

مـأخوذ  (( نكفـر ))أي صـغائر ذنـوبكم  (( نكفـر عـنكم سـيئاتكم ))على وجه االستعالء أي ما ينهاكم اهللا عنـه 

 (( ســيئاتكم ))مـن الكفـر وهـو السـرت ، التكفــري إذا معنـاه السـرت للسـيئات ، وذلـك بــالعفو عنهـا ؛ فقولـه عزوجـل: 

(( إن تجتنبــوا  ليل علــى أن املــراد ــا الصــغرية: أــا جــاءت مبقابلــة الكبــائر مجــع ســيئة واملــراد ــا هنــا الصــغرية ؛ والــد

وإال فأصــل أن الســيئة عامــة الكبــرية والصــغرية ؛ وهــذه مــن بالغــة  كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم ))

لــو  ا جميعــا ))(( فــانفروا ثبــات أو انفــرو القــرآن أن يعــرف معــىن كلمــة بــذكر مــا يقابلهــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: 

مـع أنـك لـو ذهبــت  (( أو انفــروا جميعـا ))قيـل لعبـد اهللا: مـا معـىن الثبـات ؟ فــرادا ؛ مـا دليلـك ؟ أنـه قوبـل بقولـه: 

تراجعها يف القاموس أو غريه مـن كتـب اللغـة ألخـذت وقتـا لكـن إذا عرفـت أن اهللا يـذكر الشـيء ومـا يقابلـه كمـا يف 

 (( نكفـــر عـــنكم ســـيئاتكم ونـــدخلكم مـــدخال كريمـــا ))رادا ؛ وقولـــه: هـــذه اآليـــة عرفـــت أن املـــراد بالثبـــات أي فـــ

(( مــدخال املــدخل الكــرمي هــو اجلنــة ؛ ألــا دار الكرامــة ، دار الفضــل ، دار اإلحســان ، دار الســالم ؛ وهنــا قــال: 

هــو علــى ومل يقــل: مــدخال ؛ ألنــه مــن الربــاعي ، واســم املكــان أو املكــان واملصــدر امليمــي إذا كــان مــن الربــاعي ف ))

ال علــى وزن مفعــل ؛ وهلــذا تقــول: أقــام الرجــل عنــدنا مقامــا ، وتقــول: قــام الرجــل فينــا مقامــا ؛ ألنــه مــن وزن مفعــل 

(( يـــدخل صـــارت بضـــم املـــيم ألـــا مـــن الربـــاعي مـــن أدخـــل يـــدخل  (( يـــدخلكم مـــدخال ))ثالثـــي ؛ وعلـــى هـــذا 

ل هنـــا اســـم مكـــان ؛ وجيـــوز أن تكـــون أي يـــدخلكم يف مكـــان دخـــول كـــرمي بنـــاء علـــى أن مـــدخ مـــدخال كريمـــا ))

لــو قــال  أي أن الكــرم وصــف لإلدخــال و مصــدرا ميمــا أي يــدخلكم إدخــاال كرميــا ؛ وجيــوز أن يــراد ــا هــذا وهــذا

قائــل: مــا هــي الكبــائر ؟ قلنــا: الكبــائر مجــع كبــرية وقــد جــاءت األحاديــث بعــدها بــثالث ، وأربــع وســبع ، وتســع ؛ 

؛ فقيـل: إن الكبـائر مـا نسـب علـى أنـه مـن الكبـائر ومـا سـوى  اختلـف العلمـاء وكفاية األحاديث يف هذا ؛ ومـن مث

( أال أنبـئكم بـأكبر الكبـائر ؟ قلنـا بلـى يـا أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم قـال:  ن الصغائر ؛ ففيذلك فهو م

 قــول الــزور )رســول اهللا ، قــال اإلشــراك بــاهللا وعقــوق الوالــدين وكــان متكئــا وجلــس وقــال أال وشــهادة الــزور و 



وعـدها ، وسـئل عـن الكبـائر فقـال: تسـع ، وعـدها ؛ ومـن مث اختلـف  ( اجتنبوا سبع الموبقات )وورد عنه أيضـا: 

العلماء ؛ فمن من قال: ما ورد أنه من الكبائر فهو كبـرية ومـا ال فهـو صـغرية ؛ وقـد سـئل عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا 

( ، ويف روايـة أخـرى قـال:  لسبعين أقرب منها إلـى السـبع )( هي إلى اعنهما عن الكبائر هل هو سبع ؟ فقـال: 

، وقــال اإلمــام  هــي ســبع مائــة أقــرب منهــا إلــى الســبع ولكــن ال كبيــرة مــع االســتغفار وال صــغيرة مــع اإلصــرار )

أمحد: الكبرية حمدودة ال معدودة وهي ما فيه حـد يف الـدنيا أو وعيـد يف اآلخـرة ، مـا فيـه حـد يف الـدنيا أو وعيـد يف 

( مــن جــر ثوبــه خــيالء لــم آلخــرة فهــو كبــرية ومــا ال فهــو ال ، الزنــا مــثال ؟ كبــرية ، الســرقة كبــرية ، القــذف كبــرية ، ا

كبرية ؛ فما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة فإنـه مـن كبـائر الـذنوب ؛ قـال ابـن عبـد القـوي يف   ينظر اهللا إليه )

 دأو توعـــ ايفمــا فيـــه حـــد فـــي الـــدنف بيــت يف الفقـــه ، قـــال:  " منظومتــه الداليـــة الــيت تقـــع يف حنـــو أربعــة عشـــر ألـــ

فسم يعين مسي أو أعينـه يعـين صـفه بأنـه مـن كبـائر الـذنوب ؛ " علـى نـص   على نص أحمد "فسم كبرى  بأخرى

مـــن هـــو حفيـــد اـــد ؟ شـــيخ  بنفـــي إليمـــان ولعـــن مؤبـــد " ؛وزاد حفيـــد المجـــد أو جـــاء وعيـــده  " أمحـــد " ؛  

اإلسالم ابن تيمية ؛ " وزاد حفيـد اـد أو جـاء وعيـده بنفـي إلميـان " يعـين ال يـؤمن مـن فعـل كـذا وكـذا ، لـيس منـا 

فـزاد   وأشـبه ذلـك ؛  ( لعن اهللا من لعـن والديـه )من فعل كذا وكذا ؛ " ولعن مؤبد " يعين ما ذكر فيه اللعن مثـل: 

مـا رتـب عليـه عقوبـة  :وليـني تكـون أربعـة ؛ ولشـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا كـالم آخـر قـال فيـهكم ؟ زاد ثنتني مع ثنتـني أ

 :ووجـه ذلـك ،خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب وما فيـه جمـرد التحـرمي أو جمـرد النهـي فهـو مـن الصـغائر 

لكونـه نــص علــى  لــذنوببالعقوبــات العامـة علــى ا ألكتفــيأن ختصـيص الــذنب علــى العقوبـة يــدل علــى عظمـه وإال 

عقوبــة خاصــة فيــه يــدل علــى عظمــه ؛ وهــذا الضــابط الــذي ذكــره شــيخ اإلســالم ضــابط ال بــأس بــه ؛ لكنــه ســوف 

يــدخل فيــه ذنــوب كثــرية ؛ ولكننــا مل جنــد فارقــا يفــرق بــني كبــائر وصــغائر إال مبثــل ذلــك ؛ فــإذا رتبــت عقوبــة خاصــة 

هـذه دينيـة  ( واهللا ال يـؤمن مـن ال يـأمن جـاره بوائقـه )أن يقـال:  دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبرية ، دينية مثل

( ثالثــة ال يكلمهــم اهللا يــوم القيمــة وال ينظــر إلــيهم وال يــزكيهم نفــي اإلميــان ؛ دنيويــة كاحلــد ؛ أخرويــة كالوعيــد 

  فهذا تعريف للكبرية بالعد أو باحلد ؟ باحلد نعم . ولهم عذاب أليم )

كانت الذنوب بينك وبني عباد اهللا فهي مـن الكبـائر ، وإذا كانـت بينـك وبـني اهللا فهـي بعضهم يقول إذا   السائل :

  من الصغائر ، فهل هذا صحيح ؟

غري صحيح ؛ يقول إذا كانـت الـذنوب بينـك وبـني العبـاد فهـي مـن الكبـائر ومـا كـان بينـك وبـني اهللا فهـي  الشيخ :

  ليس بني العباد . يالء لم ينظر اهللا إليه )( من جر ثوبه خمن الصغائر ، أقول هذا غري صحيح ؛ ألن 

  



  ؟ (( ... إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

لكــن كبــائر وســيئات اقــرأ ، مــا قــال: نكفـــر عــنكم كبــائركم ، أو نكفرهــا عــنكم ، قــال: إن جتتنبــوا نكفـــر  الشــيخ :

  ائر .السيئات يعين نكفر الصغ

 مـدخال ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  

 ممـــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصـــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بـــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا كريمــا وال

 واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنا عليما ولكل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا اكتسبن

  . شهيدا )) شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت والذين

    : (( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

؟ قيــل إمــا مرتادفــان ؛ وقيــل ؟ يعــين قيــل متباينــان العــدوان باعتبــار التعــدي علــى  هــل العــدوان هــو الظلــم أو غــريه

أيهمــا أصــح مرتادفــان أو متباينــان ؟ متباينــان ؛ مبعــىن ألي شــي صــححت  الغــري عــن قصــد ، والظلــم ظلــم الــنفس .

أعـــوذ بـــاهللا مـــن  رادفـــة .أمـــا متباينـــان ؟ بنـــاء علـــى أن األصـــل يف الكـــالم التأســـيس واملغـــايرة يعـــين دون التوكيـــد وامل

 ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنالشيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن الـذنوب عمـا ـي عنـه ينقسـم إىل كبـائر وصـغائر ؛ لقولـه:  . كريمـا )) مدخال

ومن فوائـدها: تفاضـل النـاس يف اإلميـان ؛ وجهـه ؟ أن  . ر عنكم سيئاتكم ))إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف

اإلميـــان يـــزداد بزيـــادة العمـــل كميـــة أو كيفيـــة أو نوعـــا ؛ هنـــا قســـم اهللا املعاصـــي إىل قســـمني وكلمـــا كـــان اإلنســـان يف 

معصية أشد كان إميانه أنقص وأقل ، فيؤخذ منه أن اإلميان يزيد وينقص ؛ وهـذا هـو الـذي عليـه مجهـور أهـل السـنة 

(( فأمــا الــذين آمنــوا إلميــان يزيــد ويــنقص ، بــدليل الكتــاب والســنة و الواقــع ، الكتــاب قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: أن ا

وهـل يف اآليتـني  (( ليسـتيقن الـذين أوتـوا الكتـاب ويـزداد الـذين آمنـوا إيمانـا ))وقـال تعـاىل:  فزادتهم إيمانـا ))

البـد منهـا ؛ ويف السـنة قـال النـيب صـلى اهللا عليـه  نقـص فيـه تتصـور زيـادة إال مبـا  دليل على النقص ؟ نعم ؛ ألنه ال

؛  للـب الرجـل الحـازم مـن إحـداكن )( مـا رأيـت مـن ناقصـات عقـل وديـن ـ يعنـي النسـاء ـ أذهـب وآله وسلم: 

وأمــا الواقــع فظــاهر ، األعمــال عنــد أهــل الســنة مــن اإلميــان واألعمــال تتفاضــل بالزيــادة ؛ املصــلي عشــر ركعــات ال 

صلى ست ركعات ، وهذا ظاهر حمسوس ؛ كـذلك أيضـا يف القلـب ، اإلميـان يزيـد ويـنقص يف القلـب ،  يساويه من

 (( رب أرنـي كيـف تحيـي المـوتى قـال أولـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن قلبـي ))دليل ذلك أن ابراهيم قال: 

خمـرب خبـرب وهـو عنـدك ثقـة  ليزيد ثبات وإميانا ؛ وأنت بنفسك حتس أن إميانك بشـيء يـزداد يف القلـب ، فـإذا جـاءك

ازداد إميانــك الشــك ، ولــو أخــرب بعكســه ضــعف إميانــك آمنــت بــاخلرب ، فــإذا جــاء آخــر مثلــه وأخــربك بــنفس اخلــرب 



األول الذي أخربك به الثقة ؛ أليس كذلك ؟ هذا شيء مشـاهد ؛ كـذلك أيضـا بالنسـبة ملراقبـة اهللا عزوجـل ، مراقبـة 

أن قبلــه حاضــر بــني يــدي ربــه وأنــه يف أحلــى مــا يكــون وألــذ مــا يكــون وأنــه قــد اهللا ، جيــد اإلنســان يف نفســه أحيانــا 

مـا يـرى مـن األحسـن وال  ذاق طعم اإلميان حىت يتمىن أنه ال يكون إال يف هذا السرور وال يريد ال الدنيا وال اآلخـرة

تـدبر سـرية النـيب عليـه  أو يفأطيب مـن السـاعة الـيت هـو فيهـا سـواء كـان يف كـان يف الصـالة أو كـان يف قـراءة القـرآن 

  الصالة والسالم .



كريمـا ))  مـدخال وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا (( إنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

(( رب أرنـي كيـف تحيـي المـوتى قـال أولـم تـؤمن اإلميان يزيد وينقص يف القلب ، دليل ذلـك أن ابـراهيم قـال:  .

ليزيــد ثبــات وإميانــا ؛ وأنــت بنفســك حتــس أن إميانــك بشــيء يــزداد يف القلــب ،  قــال بلــى ولكــن ليطمــئن قلبــي ))

فإذا جاءك خمرب خبرب وهو عندك ثقة آمنت باخلرب ، فإذا جاء آخر مثله وأخـربك بـنفس اخلـرب ازداد إميانـك الشـك ، 

لك أيضــا ولـو أخـرب بعكســه ضـعف إميانــك األول الـذي أخــربك بـه الثقـة ؛ ألــيس كـذلك ؟ هــذا شـيء مشــاهد ؛ كـذ

بالنسبة ملراقبة اهللا عزوجل ، مراقبـة اهللا ، جيـد اإلنسـان يف نفسـه أحيانـا أن قبلـه حاضـر بـني يـدي ربـه وأنـه يف أحلـى 

ما يكون وألذ ما يكون وأنه قد ذاق طعم اإلميان حىت يتمىن أنـه ال يكـون إال يف هـذا السـرور وال يريـد ال الـدنيا وال 

مــن الســاعة الــيت هــو فيهــا ســواء كــان يف كــان يف الصــالة أو كــان يف قــراءة  اآلخــرة مــا يــرى مــن األحســن وال أطيــب

القــرآن أو يف تــدبر ســرية النــيب عليــه الصــالة والســالم ، أحيانــا تســتويل عليــه الغفلــة فيصــلي بــنفس القــراءة الــيت قرأهــا 

صـلي اإلنسـان يف باألمس ولكن قلبه حجر ما يلني والوقت هو الوقـت و املكـان هـو املكـان والعمـل هـو العمـل ، ي

آخر الليل ليلة جيد لذة عظيمة يف هذه الصالة وحيس أنه قرب من اهللا عزوجل ، وليلـة أخـرى بـالعكس يـرى أنـه يف 

ىت الصـحابة قـالوا يـا رسـول بـاألمس ، أشـد بكثـري ، حـشيء حمسوس ما يذق معىن من املعاين ؛ أيهما أشد إميانا ؟ 

( لو كنـتم كأننا نرى رأي العني ولكن إذا ذهبنا األهل واألوالد نسينا فقـال: اهللا إذا كنا عندك ومسعنا ما تقول فإننا  

يعين سـاعة وسـاعة ؛ إذا فاإلميـان يزيـد حسـا  على ما تكونون عندي لصافحتكم المالئكة ولكن ساعة وساعة )

أمــا  ، يزيــد حســا بالشــك ؛ ولكــن الطاعــة الشــك أــا تزيــد يف اإلميــان بشــرط أن تكــون مصــحوبة بعمــل القلــب ؛

عمل اجلوارح إذا مل يكـن مصـحوبا بعمـل القلـب فإنـه ال يزيـد بـه اإلميـان ورمبـا يـنقص يف اإلميـان ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ألنـه 

... ؛ لكــن إذا كانــت أعمــال اجلــوارح مصــحوبة بعمــل القلــب مــن اخلــوف والرهبــة واحتســاب الثــواب فإنــه بالشــك 

من الـذين قـالوا ال يزيـد وال يـنقص ؟ طائفتـان مـن النـاس بـل  ألة .يزداد قلبه بالطاعة ؛ هلذا جيب النظر يف هذه املس

قـــالوا ال يزيـــد وال يـــنقص ؛ ألن األعمـــال الصـــاحلة وغـــري الصـــاحلة ال دخـــل هلـــا يف اإلميـــان ،  ثـــالث طوائـــف: املرجئـــة

  فالناس عندهم يف اإلميان شيء واحد كاملشط كما قال ابن القيم يف النونية قال:

  والناس في اإليمان شيء واحد   كالمشط عند تماثل األسنان                  

املشـــط أســـنانه متماثلـــة ، فالنـــاس عنـــدهم ســـواء ؛ ومـــا هـــو اإلميـــان عنـــدهم بعـــد ؟ مـــا هـــو اإلميـــان ؟ جمـــرد التصـــديق 

  حىت الشيطان عندهم مؤمن ألنه صدق ؛ وهلذا قال ابن القيم: واإلقرار 

    تعرف الخالق أم أصبحتاسأل أبا الجن اللعين    أ             

ومــع ذلــك هــو أكفــر خلــق اهللا ؛  (( رب أنظرنــي ))أبــو اجلــن اللعــني يعــرف اخلــالق أم ال ؟ يعرفــه ويــدعوه يقــول: 



الطائفــة الثانيــة الــيت خالفــت اخلــوارج ومــا أدراك مــا اخلــوارج ، أصــحاب األعمــال الظــاهرة وخــراب القلــوب الباطنــة ؛ 

إلنســان كبـرية خـرج مـن اإلميـان وأبـيح دمــه ومالـه ؛ ألنـه كـافر مرتـد ؛ فعنــدهم أن اخلـوارج يقولـون مـا فيـه ، إذا فعـل ا

اإلميــــان ال يزيــــد إمــــا أن يوجــــد كلــــه وإمــــا أن يعــــدم كلــــه ، إنســــان ... مــــن الكبــــائر واإلصــــرار علــــى الصــــغائر وقــــام 

ؤالء مـن ؟ خـوارج ؛ بالواجبات واملفروضات فمعه اإلميان كله كامل وإن حدثت كبرية واحدة ادم اإلميـان كلـه ؛ هـ

الطائفــة الثالثــة املعتزلــة أشــبهوا اخلــوارج مــن جهــة اإلميــان ال يزيــد وال يــنقص لكــنهم ال يقولــون بكفــر فاعــل الكبــرية ، 

يقولون اإلميان ال يزيد وال ينقص إما املؤمن كامل وإال ليس مبؤمن وال كافر ، فاعـل الكبـرية عنـدهم لـيس مبـؤمن وال  

عــوراء ، نظــروا إىل أن معــه أصــل اإلميــان قــالوا راح منــه اإلميــان بــالكبرية ولكنــه معــه أصــل  كــافر ؛ ألــم نظــروا بعــني

؛ وين املنزلة ؟ أين هـي يف القـرآن والسـنة اإلميان فال نقول إنه كافر وال نقول إنه مؤمن ، نقول يف منزلة بني منزلتني 

 مــنف يف أثنــاء الطريــق مــاذا يكــون ؟ لــيس ؟ أحــدثوها ، قــالوا كمــا لــو خــرج رجــل مــن مكــة متجهــا إىل املدينــة ووقــ

مكــة وال يف املدينــة ، يف منزلــة بـــني منــزلتني ؛ لكــن اتفقـــوا مــع اخلــوارج يف أنــه يكـــون خملــدا يف النــار ، فأحكامـــه يف 

؛ أمـا أهـل السـنة واجلماعـة ـ أسـأل اهللا أن يثبتنـا وإيـاكم علـى قولنـا إىل املمـات ـ فقـالوا اآلخرة كأحكامه عند اخلـوارج

، اإلميــان يزيــد ويــنقص والكفــر درجــات ، واإلنســان قــد يكــون معــه خصــال إميــان وخصــال كفــر وال خيــرج فاعــل ال 

الكبــرية مــن اإلميــان بــل صــفه بأنــه إمــا مــؤمن بإميانــه فاســق بكبريتــه أو بأنــه مــؤمن نــاقص اإلميــان ، ال تعطيــه االســم 

إميانـه فاسـق بكبريتـه ؛ وهـذا هـو العـدل وامليـزان املطلق وال تسلبه مطلق االسم ، قل معه إميان ناقص أو هـو مـؤمن ب

ومن فوائدها: أن الصـغائر تقـع مكفـرة باجتنـاب الكبـائر ؛  أن يوصف اإلنسان مبا يقتضيه عمله من إميان أو كفر .

ألن مل جتتنـب الكبـائر يؤخـذ بالصـغائر ؟ نعـم (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سـيئاتكم )) لقوله: 

لصــغائر ؛ لكــن الكبــائر والصــغائر حتــت املشــيئة مــا مل يكــن كفــرا ؛ إذا مــا الفائــدة مــن قولــه أن يؤخــذ بــه ؟ يؤخــذ با

  الفائدة أنه جيتنب الكبائر جزمنا بأن اهللا كفر عنه الصغائر وإذا مل جيتنب الكبائر فهو حتت املشيئة واخلطر .

 مـدخال ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 ممـــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصـــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بـــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا كريمــا وال

 واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنا عليما ولكل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا اكتسبن

  . شهيدا )) شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت والذين

بقيـــت  (( وال تتمنـــوا مـــا فضـــل اهللا بـــه بعضـــكم علـــى بعـــض ))أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم قـــال اهللا تعـــاىل: 

(( بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم ، مـن فوائـد اآليـة  ؟ أخذنا منها أربعة فوائد . (( إن تجتنبوا كبائر ))الفوائد ، أي نعم 

 (( نكفـر )) و(( نـدخلهم ))إثبـات عظمـة اهللا عزوجـل ؛ لقولـه: من فوائـدها:  ا كبائر ما تنهون عنه ))إن تجتنبو 



ألن النون هنـا للتعظـيم ، وقـد قـال النصـراين اخلبيـث إن هـذا يـدل علـى تعـدد اآلهلـة ألن الضـمري هنـا للجمـع فـنحن 

أنـت قـد طبـع اهللا علـى قلبـك وغفلـت عـن أحق باحلق منكم أيها املوحدون ؛ فنقول لـه إن هـذا مـن بـاب التعظـيم و 

ومـن فوائـدها: سـعة فضـل اهللا سـبحانه  . (( وإلهكـم إلـه واحـد ال إلـه إال هـو الـرحمن الـرحيم ))قول اهللا تعـاىل: 

وتعاىل ؛ وذلك لتكفـري السـيئات باجتنـاب كبـائر الـذنوب وإال لـو جـاز النـاس بالعـدل لعـاقبهم علـى الصـغائر وعلـى 

الكبائر كـل منهـا حبسـبه ، الكبـائر عقوبتهـا شـديدة والصـغائر دون ذلـك ؛ ولكـن مـن فضـله عزوجـل جعـل الصـغائر 

 ( إن رحمتـي سـبقت غضـبي )ا من أثر قوله سبحانه وتعـاىل يف احلـديث القدسـي: مكفرة باجتناب الكبائر ، وهذ

ومـن  . (( ونـدخلكم مـدخال كريمـا ))ومن فوائدها: أن من كفر اهللا عنه السيئات فهـو مـن أهـل اجلنـة ؛ لقولـه:  .

ه ، فكــرائم فوائــدها: بيــان أن اجلنــة هــي أعلــى مــا يكــون ؛ بــل هــي مــن املــداخل الكرميــة ، والكــرمي كــل شــيء حبســب

( فإيـــاك أحاســـنها ، وكـــرائم املســـاكن أحاســـنها ، قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ملعـــاذ بـــان جبـــل: األمـــوال 

(( وال تتمنــوا مــا فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ... )) (( ال مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:   . وكـرائم أمــوالهم )

ــوا ))مفعــول  (( مــا فضــل ))النــون ، ووجــزم الفعــل ــا حبــذف  " ال " ناهيــة تتمنــوا )) فمــا هــو التمــين ؟  (( تتمن

  التمين الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله ، هذا التمين ، الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله ؛ كقول الشاعر: 

    أال ليت الشباب يعود يوما   فأخبره بما فعل المشيب                  

هذا طمع فيما يتعذر نيله ؛ وقول الفقري: يا ليت يل ماال فأتصدق منه ، هذا الطمع فيما يتعسر نيله ؛ وقـد يطلـق 

التمين ويراد به الرجاء ، مطلقا للرجـاء بـأن يطمـع اإلنسـان يف أمـر يسـهل نيلـه وإن كـان ال حيسـنه لكنـه يسـهل نيلـه 

(( فضــل ا يف أمــر فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ؛ وقولــه: أي ال تطمعــو  (( ال تتمنــوا ))إن شــاء اهللا ؛ فقولــه: 

سواء كان ذلك يف العلم أو املـال أو يف الولـد أو يف اجلـاه أو يف امللـك  (( به بعضكم على بعض ))أي زاد  اهللا ))

ال: مث قـ أو يف غري ذلك ، ال تتمىن ما فضل اهللا به غريك عليك ؛ ألن الفضل بيـد مـن ؟ بيـد اهللا يؤتيـه مـن يشـاء .

وذلــك  (( للرجــال نصــيب ممــا اكتســبوا وللنســاء نصــيب ممــا اكتســبن )) (( للرجــال نصــيب ممــا اكتســبوا ))

أي مــن  (( وللنسـاء نصــيب ممــا اكتســبن ))النصـيب هــو مـا يعطــيهم اهللا إيــاه مـن الثــواب علـى األعمــال الصــاحلة 

؛ هنــاك فــرق وللنســاء حفــظ البيــوت األعمــال الصــاحلة هلــن نصــيب ، كــل حبســب مــا قــدر اهللا لــه ، فللرجــال اجلهــاد 

بني اجلهاد وحفـظ البيـوت لكـن مـن الـذي فضـل هـؤالء ـذا وهـؤالء ـذا ؟ أو مـن الـذي خـص هـؤالء ـذا وهـؤالء 

ذا ؟ هو اهللا ؛ إذا مادام األمر إىل اهللا فاهللا سبحانه  وتعاىل حكم عدل يعطي كل واحد مـن اجلنسـني مـا يليـق بـه 

فاملهم أن ما فضـل اهللا بـه (( الرجال قوامون على النساء )) ل اهللا به الرجال يف قوله: ؛ وسيأيت أيضا بيان ما فض

بعـض النــاس علــى بعــض ســواء بسـبب الــذكورة أو بســبب الغنــاء أو بســبب العلـم أو بالصــحة أو املــال أو غــري ذلــك 



ويف  (( اسـألوا )) ن فضـله ))(( واسألوا اهللا مـمث قال:  فهو من فضل اهللا ، ال تتمىن ما فضل اهللا به غريك عليه .

أي مــن الــذي فضــل بعضــهم علــى  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))كالمهــا قراءتــان ســبعيتان   (( ســلوا اهللا ))قــراءة: 

بعــض اســألوه ، وإذا ســألتم اهللا مــن فضــله أعطــاكم ، فمــثال إذا رأيــت شخصــا قــد فضــلك يف املــال فــال تتمــىن هــذا 

كـن اسـأل اهللا مـن فضـله ، وجـدت رجـال فضـلك يف العلـم ال تتمـىن هـذا العلـم املال الذي أعطاه اهللا هـذا الرجـل ول

 (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))الذي أعطاه اهللا غريه ولكن اسأل اهللا مـن فضـله وخـل العلـم يبقـى لـه واملـال يبقـى لـه 

أله أي طلـب السؤال هنا سؤال عطاء أو سؤال علم ؟ ما هو السـؤال العطـاء وسـؤال العلـم ؟ سـؤال العطـاء أنـت سـ

وســأله اســتخربه يعــين ســؤال العلــم يعــين يريــد أن  (( للســائل والمحــروم ))منــه أن يعطــي مــاال كمــا يف قولــه تعــاىل: 

خيربه ؛ فهل هذا سؤال املال أو سؤال العلم ؟ سؤال العطاء أي سؤال املال يعين اسـألوا اهللا أن يعطـيكم فهـو سـؤال 

نســان قــد يســأل اهللا غــري املــال كــالعلم واجلــاه والــذكاء والعقــل ومــا أشــبه العطــاء ، وعــدلنا قولنــا ســؤال املــال ألن اإل

اجلملـــة هـــذه اســـتئنافية والـــدليل علـــى أـــا  (( واســـألوا اهللا مـــن فضـــله إن اهللا كـــان بكـــل شـــيء عليمـــا ))ذلـــك ، 

لبيـــان قطـــع ؛ وعلـــى هـــذا فإـــا مجلـــة اســـتئنافية  تكســـر يف االبتـــداء" إن " كســـرت ومهـــزة " إن  " اســـتئنافية أن مهـــزة

التمــين أي متــين اإلنســان مــا فضــل اهللا بــه غــريه عليــه يعــين أن مــا فضــل اهللا بــه الغــري فهــو صــادر عــن علــم بــأن هــذا 

املفضـــل أهـــل للتفضـــيل ؛ فالرجـــال أهـــل للجهـــاد ، أهـــل حلمايـــة األوطـــان ، أهـــل حلمايـــة الـــدين ، ومـــا أشـــبه ذلـــك 

ة ؛ منها: ي اإلنسان أن يتمىن ما فضـل اهللا بـه غـريه عليـه يف هذه اآلية فوائد كثري  خبالف النساء فإن قاصرات .

وهل النهي للتحرمي ؟ اجلواب: نعم هو للتحرمي ؛ ألن هذا النوع من التمـين هـو احلسـد ،  (( وال تتمنوا ))؛ لقوله: 

ومل يقــل: مثــل مــا فضــل اهللا ، لــو قــال: تتمنــوا مثــل ، صــار يف  (( مــا فضــل اهللا ))هــو احلســد بعينــه ؛ ألنــه قــال: 

لكــن معــىن: ال تتمنــوا مــا  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))املســألة إشــكال وصــار أول اآليــة ينــاقض آخرهــا يف قولــه: 

ســد فضــل اهللا بــه الغــري ، يكــون لكــم وحيــرم إيــاه الغــري ؛ وعلــى هــذا فنقــول النهــي هنــا للتحــرمي ؛ وهــذا النــوع هــو احل

؛ والثـاين:  ولكن ليعلم أن متين ما أعطاه اهللا الغري ينقسم إىل ثالثة أقسام ؛ القسم األول: أن يتمىن زوالـه لغـري أحـد

ذي يف اآليـة هنـا ؟ األول أو الثـاين أن يتمىن زواله لغريه ، لغري املتمين ؛ والثالث: أن يتمىن زواله لنفسه ؛ فمـا هـو الـ

الثالث ، الشك أنه هـو الثالـث ، يتمـىن مـا أعطـى اهللا  بما فضل اهللا به بعضكم )) (( ال تتمنواأو الثالث ؟ ال ، 

غريه من الفضل ؛ لكن األول والثاين معلومان من أدلة أخرى أنـه حيـرم علـى اإلنسـان أن يتمـىن زوال نعمـة اهللا علـى 

علـــم ، وقـــال شـــيخ غـــريه ســـواء متـــىن أن تـــزول إىل شـــخص أو تـــزول مطلقـــا ؛ وهـــذا هـــو احلســـد عنـــد مجهـــور أهـــل ال

اإلســالم رمحــه اهللا " إن احلســد كراهــة مــا أعطــى اهللا هــذا الرجــل مــن فضــله ســواء متــىن زوالــه أم مل يتمــىن زوالــه " فــإذا  

ومــن فوائــدها: حكمــة اهللا ســبحانه وتعــاىل يف العطــاء واملــن ،  كرهــت مــا يــنعم اهللا بــه علــى غــريه فهــذا هــو احلســد .



هذا صادر عن حكمة وليس جمرد اختيار خالفا ملن أنكـر حكمـة اهللا حيث يفضل بعضا على بعض ؛ والشك أن 

إثبـات أن األحكـام تـدور ومـن فوائـدها:  وقال إن فعله رد اختيـار ؛ بـل هـو االختيـار اختيـار صـادر عـن حكمـة .

فنصـيب الرجـال يليـق ـم  (( للرجـال نصـيب ممـا اكتسـب وللنسـاء نصـيب ممـا اكتسـبن ))مع عللهـا ؛ لقولـه: 

ومن فوائدها: جواز أن يتمىن اإلنسان مثـل مـا فضـل اهللا بـه غـريه عليـه ؛ وجهـه ؟ قولـه:  النساء يليق ن . ونصيب

فـنحن ال نقـول لـك ال تتمـىن أن يعطيـك اهللا مثـل مـا أعطـى فـالن ، نقـول ال بـأس ؛  (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))

ها: الفــرق بــني اجلنســني: الرجــال ، والنســاء ؛ وقــد ومــن فوائــد ولكــن ال تتمــىن مــا أعطــاه اهللا فالنــا ؛ وبينهمــا فــرق .

فقـال بعضـهن "  (( للـذكر مثـل حـظ األنثيـين ))قيل: إن اآلية نزلت بسبب قول بعض النساء ملا أنـزل اهللا تعـاىل: 

يا ليتين ذكرا حىت يكون يل مثل الـذكر وال أنقـص عنـه " وسـواء صـح هـذا السـبب أم مل يصـح فـإن اآليـة تـدل علـى 

سني فرقا خالفا ملن حياول أن جيعل اجلنسني على حكم واحد بل حياول أن يفضل النسـاء علـى الرجـال أن بني اجلن

فهـو سـبحانه وتعـاىل مل يأمرنـا  (( وسـألوا اهللا مـن فضـله ))ومن فوائدها: سعة فضل اهللا عزوجل وكرمه ؛ لقولـه:  .

ن هـذا عبثـا ال فائـدة منـه ؛ ولكنـه عزوجـل كـرمي لكـابالسؤال إال ليعطينا ؛ ألنه لو أمرنا بالسـؤال مـن غـري أن يعطينـا 

؛ وينبغــي يف الســؤال أن يكــون علــى األدب  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))هــو الــذي يتعــرض لعبــاده يقــول اســألوين 

املطلوب وذلك بـأن تسـأل اهللا سـبحانه وتعـاىل سـؤال مفتقـر ال مسـتغين ، هـذه واحـدة ؛ تسـأل اهللا سـبحانه وتعـاىل 

ه وأنه قادر ال سؤال جتربـة ، سـؤال مـن يثـق بـاهللا وأنـه قـادر علـى اإلعطـاء ؛ سـؤال وبوعـد اهللا وأنـه سؤال من يثق برب

يعطي السائل ما سأله ؛ وينبغي أن خيتار اإلنسـان األزمـان واألمـاكن واألحـوال الـيت تكـون سـببا يف اإلجابـة ، مثـال 

أيــش ؟ أن يكــون يف األمــاكن الفاضــلة ؛ ومثــال  األزمــان: آخــر الليــل ، ومــا بــني األذان واإلقامــة ؛ ومثــال األمــاكن

مـا يكـون أقـرب إىل اإلجابـة األحوال: حال السجود ، حال السـفر ، حـال نـزول املطـر ؛ فينبغـي أن خيتـار اإلنسـان 

؛ خامســا: أن يكــون جمتنبــا للحــرام ؛ ألن أكــل احلــرام حائــل مينــع مــن قبــول الــدعاء ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

( إن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا وإن اهللا أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين فقــال تعــالى: (( يــا وســلم قــال: 

أيها الـذين آمنـوا خـذوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم )) وقـال تعـالى: (( يـا أيهـا الرسـل كلـوا مـن الطيبـات واعملـوا 

ــا ر  ــه إلــى الســماء ي ــر يمــد يدي ــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغب ــا رب ومطعمــه حــرام صــالحا )) ث ب ي

ـــذلك ) ـــا يســـتجاب ل ـــال: فأن ـــالحرام ق ـــا " هـــذه اســـتفهام اســـتبعاد يعـــين بعيـــد  أن  وملبســـه حـــرام وغـــذي ب " أن

(( أدعــوا ربكــم تضــرعا وخفيــة إنــه ال سادسـا: أن ال يعتــدي يف الــدعاء ، قـال اهللا تعــاىل: ؛ يسـتجاب هلــذا الرجــل 

فــإن اعتــدى يف الــدعاء بــأن ســأل مــا ال حيــل لــه بــل بــأن ســأل مــا ميتنــع شــرعا أو قــدرا فإنــه ال  يحــب المعتــدين ))

جياب ، لو سأل إمثا بأن قال ـ والعياذ باهللا ـ اهللا يسر له امرأة يزين ا ، أو كأس مخر يشربه ، فهـذا ال يسـتجاب لـه 



ه ألنـه حمـرم وممتنـع شـرعا ؛ ممتنـع قـدرا مثـل أن ، عدوان واستهزاء باهللا عزوجـل ، هـذا ال ميكـن شـرعا ، ال ميكـن قبولـ

يقول: اللهم اجعلين نبيا ؛ ألنه ممتنـع قـدرا خبـرب اهللا ال ألنـه مسـتحيل لذاتـه ، هـو غـري مسـتحيل لكـن خبـرب اهللا صـار 

؛ كـل هـذه  (( ما كان محمد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول اهللا وخـاتم النبيـين ))مستحيال ؛ لقوله تعـاىل: 

(( إن اهللا كـان بكـل ومـن فوائـدها: إثبـات عمـوم علـم اهللا ؛ لقولـه:  . نبغي لإلنسان أن يراعيها يف الدعاءاآلداب ي

  . شيء عليما ))

ومن فوائـدها: االقتنـاء مبـا حكـم اهللا بـه شـرعا أو قـدرا ؛ كيـف ذلـك ؟ ألين إذا علمـت أنـه صـادر عـن علـم اقتنعـت 

فعلــــه اهللا ؛ ألن اهللا ســـبحانه وتعــــاىل ال يفعـــل إال عــــن علــــم وقلـــت: لــــو ال أن املصـــلحة يف وجــــود هـــذا الشــــيء مـــا 

ومــن فوائــدها: وجــوب املراقبــة ، مراقبــة اهللا ؛ ألن العاقــل إذا علــم  فيزيــدين هــذا اقتناعــا مبــا قضــاه اهللا شــرعا أو قــدرا .

هللا بلسـانه ؟ ال أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه ؛ بلسانه يا أخ كيـف يراقـب ا

يقـول مــا حـرم اهللا ؛ جنانــه ؟ بقلبـه يعــين ال يعتقـد شــيئا حرمـه اهللا أو يقــول شـيئا حرمــه اهللا بالقلـب ألن قــول القلــب 

هـــو حركتـــه وعملـــه ؛ أركانـــه ؟ جوارحـــه . نســـأل اهللا أن يرزقنـــا وإيـــاكم اإلميـــان ؛ ألن اإلنســـان إذا آمـــن حقيقـــة ـــذا 

مث قــال اهللا  . (( واعلمــوا أن اهللا يعلــم مــا فــي أنفســكم فاحــذروه ))ل قــال اهللا: فســرياقب اهللا ألن اهللا يعلمــه ، بــ

(( جـار وجمـرور متعلـق ؟ بــ (( ولكل جعلنا موالي ممـا تـرك الوالـدان واألقربـون ... )) (( لكـل ))تبارك وتعـاىل: 

هـذه مـن الكلمـات الـيت ال  (( لكـل ))املفعول األول ؛ وقوله:  (( موالي ))وهو مفعول الثاين مقدما ، وجعلنا )) 

(( فسـجد المالئكـة كلهـم تقع إال مضافة لفظا أو تقديرا ، ال تقع إال مضافة لفظا أو تقديرا ؛ أما لفظا فهو كثري 

وأمــا تقــديرا فيقــدر مضــافا إليــه مناســبا للمقــام ؛ فمــا هــو املناســب يف هــذا ؟ تقــدير: ولكــل أحــد جعلهــا مــوايل ،  ))

مجــع مــوىل ، واملــوىل يطلــق علــى عــدة  (( مــوالي ))أي صــرنا  (( جعلنــا مــوالي )) ولكــل أحــد مــن الــذكور واإلنــاث

(( وإن تظــاهرا عليــه فــإن اهللا هــو مــواله معــان ؛ منهــا الناصــر ، فــإن املــوىل يطلــق علــى الناصــر مثــل قولــه تعــاىل: 

(( مثـــل:  يعـــين الـــذي يتـــوىل علـــى غـــريه أي هـــو ناصـــره ؛ ويطلـــق علـــى متـــويل غـــريه )) وصـــالح المـــؤمنين وجبريـــل

ويطلق املوىل على املعتق ويطلق على العتيـق ؛ صـح ؟ يطلـق  فاعلموا أن اهللا موالكم نعم المولى ونعم النصير ))

ويطلــق علـى العتيـق ؛ لقـول النــيب ( إنمــا الـوالء لمـن أعتـق ) علـى املعتـق ؛ لقـول النـيب صــلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

أي عتيقهم ؛ ويطلق علـى متـويل األمـور مـن ملـك أو أمـري أو  منهم )( إن مولى القوم صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

وزيــر أو مــا أشــبه ذلــك ويســمى ويل األمــر أيضــا ؛ بقــي اإلطــالق األخــري الــذي هــو يف هــذه اآليــة ، املــوىل مــن يتــوىل 

قولـه ومنـه ( فمـا بقـي فألولـى رجـل ذكـر ) مالك من بعدك وهو الوارث ، ودليله قوله صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: 

أي يلـون تـركتهم مـن بعـده ؛ وهلـذا قـال:  (( وأولـوا األرحـام بعضـهم أولـى بـبعض )) ؛ (( جعلنـا مـوالي ))تعاىل: 



  . (( موالي مما ترك ))

معطــــوف عليهـــا وهــــي بيــــان  (( واألقربــــون ))هــــذه مبتـــداء ،  (( الوالــــدان واألقربــــون )) (( الوالـــدان ))وقولـــه: 

(( ولكـل جعلنـا مـوالي ممـا تـرك )) آلية ؛ وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: للموايل ؛ هذا أحد التفسريين يف ا

(( ترك )) (( ولكل جعلنـا مـوالي ممـا تـرك الوالـدان ؛ القول الثاين: أن الوالدان فاعل  (( الوالدان واألقربون ))

؛ لكـــن أيهمـــا أقـــرب إىل  أي جعلنـــا وارثـــني مـــن املـــرتوك مـــن الوالـــدين واألقـــربني ؛ واملعنيـــان متالزمـــان واألقربـــون ))

 (( تــــرك )) (( واألقربــــون ))فاعــــل  )) (( الوالــــدانكــــون أن تاألقــــرب الثــــاين و أن اللفــــظ ؟ يــــرى بعــــض العلمــــاء 

، واملعىن: لكل أحد من الناس جعلنا موايل أي وارثني من الذي تـرك الوالـدان واألقربـون ؛ فعلـى هـذا  معطوف عليه

لى األخري موروثني ، وعلى األول وارثـني ؛ وكمـا قلـت لكـم املعنيـان متالزمـان يكون الوالدان موروثني أو وارثني ؟ ع

أي يلونــه ممــا تــرك وهــم الوالــدان  (( جعلنــا مــوالي ممــا تــرك ))؛ ألنــه مــا مــن وارث إال ولــه مــوروث وســواء قلــت 

إمنـــا جـــاءت باســـم  )) (( األقربـــوناملوروثـــون ؛ وقولـــه:  واألقربـــون أي الوارثـــون أو ممـــا تـــرك الوالـــدان واألقربـــون وهـــم

  . (( والذين عقدت أيمانكم ))مث قال:  التفضيل دون القريبون ؛ ألنه يبدأ يف األقارب باألقرب فاألقرب .

  هل تطلق املوىل على املشايخ كما يقال مولوي أو موالنا للمشايخ يف بعض البلدان ؟ السائل :

  بالعلم .ميكن تطلق يصلح ؛ ألم يتولون أمور الناس  الشيخ :

هــل هــي عائــدة علــى أول اآليــة أو علــى مــا ذكــر (( ... واســألوا اهللا مــن فضــله ... )) هــل قولــه تعــاىل:  الســائل :

  من أمر النساء ؟

  هي عامة ؛ ما فيه إشكال ؟ ما فيه إشكال ؛ ألنه قد عوضت املرأة شيئا آخر إذا نقصت عن الرجل . الشيخ :

دليـــل علـــى أن قتـــل الـــنفس مـــن  إن تجتنبـــوا كبـــائر مـــا تنهـــون عنـــه ... ))(( ... هـــل يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل : 

  الكبائر ؟

  اآلية قلت ما عينت كبرية من الكبائر ، أي كبرية ، ومعلوم أن قتل النفس كبرية . الشيخ :

هــل متــين زوال نعمــة الغــري مــن احلســد ؟ وكيــف نوجــه تعريــف شــيخ اإلســالم للغيبــة بقولــه " إن الغيبــة هــي   الســائل :

  كراهة النعمة على الغري " ؟

نعــم هــي حســد الشــك ؛ أمــا كــالم شــيخ اإلســالم كراهــة تفضــيل اهللا عزوجــل هلــذا فيــه نــوع مــن االعــرتاض  الشــيخ :

  على قدر اهللا عزوجل .

  لو أن عبدا أعتق مث اشرتى هو بدوره اشرتاه عبدا آخر وأعتقه ... فمن املوىل ؟ السائل :

 حنــن ذكرنــا مــوىل مــن أســفل ولســنا بســدد ذكــر اإلرث شــر ؛ األول ؟ األول ؛ طيــبحيمــل املــوايل علــى املبا الشــيخ :



؟ املشهور أنه ال يرث ؛ واختار شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا أنـه يـرث إذا فقـدت  وىل من األسفل أو ال يرثامل هل يرث

  أسباب اإلرث الثالثة .

وسببه حتقري نفسه لـيس سـوء الظـن بـاهللا تعـاىل  ما رأيكم فيمن يسأل اهللا تعاىل ولكن ليس موقنا باإلجابة السائل :

  ؟

( ال يقـل أحـدكم ال ما ينبغي هذا ، هذا ال ينبغـي منـه بـل جيـزم ؛ وهلـذا قـال النـيب عليـه الصـالة والسـالم:  الشيخ :

  .اللهم اغفر لي إن شئت ) 

دعوا اإلنسـان وهـل يبـدأ يف الصـالة هـل يـ (( ... واسـألوا اهللا مـن فضـله ... ))إذا مـر مثـل قولـه تعـاىل:  السائل :

  باحلمد والصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف احلديث ؟

هـل يسـأل مـن فضـله ؟ أو أن هـذه  (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))ما تقولـون ؟ يقـول إذا مـرت يف الصـالة  الشيخ :

فضـــل اهللا بـــه غـــريه ؟ علـــى كـــل حـــال  مقيـــدة حبـــال مـــن األحـــوال وهـــي مـــا إذا صـــار يف نفـــس اإلنســـان أن يتمـــىن مـــا

 اهللا مـن فضـله )) (( اسـألواالسؤال من فضله هذا الشك إنه مشروع يف كل وقت ؛ لكـن هـل نقـول إن اهللا قـال: 

يعـــين حينمـــا يقـــع يف قلـــوبكم متـــين مـــا فضـــل اهللا بـــه بعضـــكم علـــى بعـــض ؟ إذا قلنـــا هـــذا فإنـــه ال يشـــرع أن يســـأل 

  اإلنسان من فضله يف حال قراءته .

  ؟ (( والوالدان واألقربون ))سؤال عن إعراب قوله تعاىل:  لسائل :ا

  وخيتلف املعىن . (( ترك ))قلنا يف إعراا وجهان : األول أا خرب ملبتداء حمذوف ؛ والثاين أا فاعل  الشيخ :

  حصل منه ذلك ؟ تعريف شيخ اإلسالم للغيبة بقوله " هي كراهة النعمة على الغري " هل يأمث العبد إذا السائل :

وإذا كره ذلك فالكراهة ليست ... النفس ، الكراهـة عمـل القلـب كمـا أن احملبـة عمـل القلـب فـإذا اطمـئن  الشيخ :

على الكراهة صار عامال ؛ أما نعم لو وقع يف قلبه هذه الكراهة مث دفعها فقال لنفسـه ملـاذا حتسـدين غـريه ؟ احلسـد 

بالنكد ، إذا طرده ال بأس صار مثل وارد يرد على اإلنسـان مث يطـرده كالريـاء من صفات اليهود واحلسد ال يأيت إال 

مثال ؛ لكـن إذا اطمـئن عليـه وبقـي قلبـه كارهـا هلـذا الشـيء وكلمـا أنعـم اهللا علـى عبـده بنعمـة اعتصـر قلبـه مـن شـدة 

  الكراهة فهذا عمل .

اكتسبوا وللنساء نصيب ممـا اكتسـبن  (( ... للرجال نصيب مماهل " من " للتبعيض يف قوله تعاىل:  السائل :

كــذلك والفضــل   (( ممــا اكتســبن ))و (( نصــيب ممــا اكتســب ))؟ مــا تقولــون ؟ يقــول " مــن " للتبعــيض  ... ))

  عند اهللا ال يضيع ؟

ملـاذا ال يكــون  (( نصـيب ))هـذه لبيـان ، بيـان اجلـنس ، نصـيب مـن هـذا ؛ لكــن الـذي قـد يشـكل قولـه:  الشـيخ :



؟ ال يا شيخ ؛ عنـدك جـواب ؟ إذا قـال اهللا نصـيب مـن  (( نصيب ))إذا اإلشكال يف كلمة  هلم كل ما اكتسب ؟

  كسبهم فهذا النصيب قد بينه اهللا .

هــل هــو خــاص  (( ... وال تتمنــوا مــا فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ... ))التمــين يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  ؟اليت أعطاه اهللا  ةية حىت الكافر فال جيوز متين زوال النعمباملؤمنني فال جيوز متين زوال نعمتهم أم يدخل يف اآل

  لكن ال حسدا ولكن انتقاما ، هذا ال بأس به . الشيخ :

  

بعضــهم قيـدها يف الــدنيا وبعضــهم (( ... واسـألوا اهللا مــن فضــله ... )) بعــض املفسـرين يف قولــه تعــاىل:  السـائل :

  يف اآلخرة فهل هذا صحيح ؟

  ؟ ماذا تود أن يكون القول صحيحا أو غري صحيح ؟ اآلية عامة . ويش ودك أنت الشيخ :

 أنفقـوا وبمـا بعـض علـى بعضـهم اهللا فضـل بمـا النساء على قوامون (( الرجالأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 فعظــــوهن نشــــوزهن تخــــافون والالتــــي اهللا حفــــظ بمــــا للغيــــب حافظــــات قانتــــات فالصــــالحات أمــــوالهم مــــن

  كبيرا )). عليا كان اهللا إن سبيال عليهن تبغوا فال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجروهن

(( ولكــل جعلنــا مــوالي ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

ملـا ذكـر اهللا سـبحانه وتعـاىل بـل  والذين عقدت أيمانكم فـآتوهم نصـيبهم إن اهللا كـان علـى كـل شـيء شـهيدا ))

ملا ى عن متين ما فضل اهللا به بعضـا علـى بعـض ومـن تفضـيل الرجـال علـى النسـاء بـاملرياث بـني عزوجـل أنـه جعـل 

لكـــل مـــن ذكـــر أو أنثـــى مـــوايل واملـــوايل مجـــع مـــوىل واملـــوىل يطلـــق علـــى معـــاين متعـــددة ؛ منهـــا متـــويل األمـــور ، ومنهـــا 

له عـدة معـاين ؛ واللفظـة الواحـدة الـيت يتعـدد معانيهـا تسـمى عنـد أهـل منها العتيق ، فهو الناصر ، ومنها املعتق ، و 

 باملشرتك  العلم



 فـآتوهم أيمـانكم عقـدت والـذين واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا موالي جعلنا (( ولكلتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

(( أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  . شــهيدا )) شــيء كــل علــى كــان اهللا إن نصــيبهم

أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان على كـل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون والذين عقدت 

ا علـى بعــض ومــن تفضــيل نملــا ذكــر اهللا سـبحانه وتعــاىل بــل ملــا ـى عــن متــين مـا فضــل اهللا بــه بعضــ شـيء شــهيدا ))

الرجال على النساء باملرياث بني عزوجل أنه جعل لكل من ذكر أو أنثى موايل واملوايل مجع موىل واملـوىل يطلـق علـى 

؛ منهـا متـويل األمـور ، ومنهــا الناصـر ، ومنهـا املعتـق ، ومنهـا العتيــق ، فهـو لـه عـدة معـاين ؛ واللفظــة  معـاين متعـددة

؛ وقـد انتقـد بعـض النـاس والسـيما الزنادقـة انتقـد اللغـة  الواحدة اليت يتعدد معانيها تسمى عنـد أهـل العلـم باملشـرتك

كة أن تكـون معـاين متعـددة للفـظ واحـد وأن العـرب عجـزوا العربيـة وقـال إن اللغـة العربيـة فقـرية بسـبب األمسـاء املشـرت 

عــم أن االشــرتاك يف اللفــظ أن جيعلــوا لكــل معــىن لفظــا مســتقال ؛ وهــذا القائــل جــائر ، جــائر يف حكمــه ؛ ألنــه إذا ز 

يف اللغــة هــو عجــز عــن إعطــاء كــل معــىن لفظــا خاصــا بــه فإنــه قــد أغفــل شــيئا آخــر ضــده وهــو الــرتادف فــإن فقــط . 

إثراء للغة العربية وسـعة للغـة العربيـة ، حيـث تطلـق كلمتـان فـأكثر علـى معـىن واحـد ؛ فاإلنسـان العـادل  الرتادف فيه

ينظر هذا وهذا ، مث إن يف األمساء املشرتكة دليـل علـى فطنـة العـرب وذكـائهم وحـدقهم حيـث يفسـرون كـل لفـظ مبـا 

، فهـذا دليـل علـى   سـياق ويـراد ـا شـيء آخـريناسبه بالسياق ، فالعني مثال تأيت يف سـياق ويـراد ـا كـذا وتـأيت يف

أن العرب عندهم حدق وفطنـة قويـة حبيـث يتعـني املعـىن يف اللفظـة واحـدة ذات معـان متعـددة حبسـب السـياق وهـو 

أيضـا فـتح بــاب للتأمـل والتفكــر أن اإلنسـان يقـف هــذه الكلمـة تطلــق علـى عـدة معــان فمـا معناهــا يف هـذا الســياق 

ويتأمل وينظر ؛ ولكن بعض الناس يكون مغرضـا أو سـطحيا فريمـي اللغـة العربيـة مبـا هـي فيقتضي أن يشد اإلنسان 

بريئــة منــه ؛ إذا املــوىل يطلــق علــى عــدة معــاين ؛ فمــا الــذي يعــني املعــىن ؟ الســياق وقــرائن األحــوال ، هــذا هــو الــذي 

(( جعلنـا مـوالي ممـا تـرك الوالـدان وقولـه:  يعني املعىن ؛ فالسياق قـرائن لفظيـة واألحـوال قـرائن حاليـة تبـني املـراد .

هــذه متعلقــة بشــيء حمــذوف وال يســتقيم املعــىن إذا جعلناهــا  واألقربــون )) (( مــوالي ممــا تــرك )) (( ممــا تــرك ))

(( يوصـيكم اهللا يناسبها إرث ، قال اهللا تعـاىل:  (( ترك ))الشيء احملذوف مقدر مبا يناسب املكان   متعلقة مبوايل

 (( ولكـم نصـف مـا تـرك أزواجكـم ))وقـال يف اآليـة الثانيـة الـيت تليهـا:  ل حـظ األنثيـين ))في أوالدكم للذكر مث

علمنا أن املقدر يرثون مما تر الوالدان واألقربـون ، ويؤيـد هـذا التقـدير قـول النـيب  (( مما ترك الوالدان ))فلما قال: 

" مـن " (( ممـا تـرك )) ؛ إذا  رجل ذكر )( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

 (( واألقربــون ))ومهــا األب واألم  (( ممــا تــرك الوالــدان ))بيانيــة أو تبعيضــية واملتعلــق حمــذوف والتقــدير: يرثــون ؛ 

وهم من عدى الوالدين ، وإمنـا فسـرنا األقـربني مـا عـدى الوالـدين مـع أن الوالـدين أقـرب النـاس ألن العطـف يقتضـي 



اهللا تعاىل جعل املوايل يرثون مما ترك الوالدان ؛ ومن هم املوايل الذين يرثون مما تـرك الوالـدان ؟ هـم الفـروع املغايرة ؛ ف

الوالـدة ؛ إذا الـوارث هـو املولـود وهـم الفـروع ؛ وقـد بـني اهللا سـبحانه وتعـاىل يف كتابـه كيـف يرثـون: إذا انفـرد الـذكور 

نـاث فـريثهم بـالفرض فقـط ، وإذا انفـرد الـذكور فـإرثهم بالتعصـيب فقـط أو انفرد اإلناث أو اجتمعوا ، فإذا انفـرد اإل

، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن ختتلف جهتـه ، فالـذكور عصـبة بـالنفس واإلنـاث عصـبتهم بـالغري يعـين وهـم 

( (ومل يقـــل: القرابـــات بـــل قـــال: هـــذه كلمـــة واســـعة  (( واألقربـــون ))الـــذكور أي العصـــبة بســـبب غـــريهم ؛ وقولـــه: 

يكـون لألقـرب فـاألقرب حـىت ذوي الفـروع يفضـل األقـرب علـى األبعـد ، فالبنـت مـع بنـت ألن املرياث  األقربون ))

االبــن هلــا النصــف ولبنــت االبــن الســدس ، والبنتــان يســقطان بنــات االبــن ، واألخــت الشــقيقة مــع األخــت ألب هلــا 

أي األقـــرب  (( األقربـــون ))وهلـــذا قـــال: النصـــف ، واألختـــان الشـــقيقتان تســـقطان األخـــوات ألب ، وهلـــم جـــرا ؛ 

مـن املعاقـدة وهـي  (( عاقدت ))و (( عقدت ))فيها قراءتان سبعيتان:  (( والذين عقدت أيمانكم ))؛  فاألقرب

املعاهدة ، ومسيت املعاهدة عقدا ألا إبرام مليثاق بني املتعاهدين ؛ وكانوا يف اجلاهليـة يتعاقـدون علـى الـوالء واإلرث 

(( علــى حســب شــروط بيــنهم إمــا أن يقــول لــك أنــت ســدس مــا ورائــي أو ثلــث أو ربــع حســب مــا يتفقــون عليــه ؛ 

آتــوهم أي أعطــوهم ، ويف اللغــة العربيــة أتــوا أأتــوهن وآتــوهم وأتــوهم  والــذين عقــدتم أيمــانكم فــآتوهم نصــيبهم ))

وآتوهم ، اليت باملد مبعىن اإلعطاء واليت بالقصر مبعىن ايء واليت مبعىن اإلعطاء تنصب مفعولني كالمهـا فضـلة لـيس 

املبتـداء واخلـرب  هذه نصـبت مفعـولني لـيس أصـلهما (( فآتوهم نصيبهم ))عمدة أي ليس أصلهما املبتداء واخلرب ؛ 

ما نصـيبهم ؟ نصـيبهم مقـدر حبسـب مـا يتفـق املتعاقـدين عليـه ألن هـذا مـن  (( فآتوهم نصيبهم ))ومها مفعولني ، 

الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة حىت إن الرسول عليـه الصـالة والسـالم حـذر مـن إخـالف الوعـد 

نصـيبهم إن اهللا كـان علـى كـل شـيء شـهيدا )) (( إن اهللا كـان علـى   (( فـآتوهموبني أنه من خصـال املنـافقني ، 

اجلملة كما نعلم خربية مؤكدة بإن وكان فعـل ماضـي تفيـد االتصـاف بامسهـا خلربهـا علـى وجـه  كل شيء شهيدا ))

ي دالـة الدوام واالستمرار فهي مسـلوبة الزمـان يعـين ليسـت دالـة علـى زمـان مضـى كمـا هـو شـأن فعـل املاضـي بـل هـ

أي رقيبــا  (( إن اهللا كــان علــى كــل شــيء شــهيدا )) (( شــهيدا ))ثبــوت االتصــاف ــذا الوصــف أزال وأبــدا  علــى

ـــد التهديـــد ، ديـــد مـــن أخفـــى شـــيئا ممـــا يســـتحقه الوالـــدان  مطلقـــا علـــى كـــل شـــيء ؛ وهـــذه اجلملـــة اســـتئنافية تفي

وتعــاىل بــل هــو علــى كــل شــي شــهيد ؛  واألقربــون والــذين أعقــد األميــان بأنــه إذا أخفــاه فلــن يغيــب علــى اهللا ســبحانه

وهــذه اآليــة نســخت بآيــة املواريــث ، وهــل هــو نســخ مقيــد أو نســخ مطلــق ؟ علــى قــولني مــن العلمــاء ؛ مــنهم مــن 

قال: إنه نسخ مقيد فيما إذا وجد ذوي األرحام ، فإن مل يوجد توارث املتعاقـدان مبـا اتفقـا عليـه ؛ ومـنهم مـن قـال: 

الة مطلقـا ؛ والثـاين الـذي عليـه مجهـور العلمـاء واألول عليـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة إنه نسخ مطلق فـال إرث بـاملوا



؛  (( الوالــدان واألقربــون ))إشــكال يف قولــه:  .رمحــه اهللا . الظــاهر أن اآليــة مــا فيهــا إشــكال مــن جهــة اإلعــراب 

يف اآليــة مــن  الــراجح .فيهــا إشــكال ؟ مــا أظــن فيهــا إشــكال ؛ الــراجح ؟ الــراجح هــو مــا تــرجح بالــدليل ، هــذا هــو 

الفوائــد: إثبــات اجلعــل هللا عزوجــل ، وهــذا مــن الصــفات الفعليــة ألنــه يتعلــق مبشــيئته ، مث إن اجلعــل الــذي نســبه اهللا 

(( وجعلنـاكم أكثـر لنفسه عزوجل ينقسم إىل قسمني: جعل شرعي ، وجعـل كـوين ؛ شـرعي وكـوين ؛ فقولـه تعـاىل: 

ومـا أشـبهها كلهـا جعـل كـوين ؛  علنا الليل لباسا وجعلنا النهـار معاشـا ))(( وجهذا جعل كوين ؛ وقوله:  نفيرا ))

: (( مــا جعــل اهللا مــن بحيــرة هــذا جعــل شــرعي ، وكــذلك قولــه تعــاىل (( ولكــل جعلنــا مــوالي ))وقولـه تعــاىل هنــا: 

حيــرة (( مــا جعــل اهللا مــن بهــذا جعــل شــرعي وال يصــح أن يكــون جعــال كونيــا ؛ ملــاذا ؟  وال ســائبة وال وصــيلة ))

ملــاذا ال يصــح أن يكــون جعــال كونيــا ؟ ال يصــح أن تكــون جعــال كونيــا ألــا موجــودة وهنــا منفيــة ، إذا مــا  ... ))

جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا ؛ الفرق بني اجلعل القدري واجلعل الشـرعي كـالفرق بـني اإلرادة الكونيـة والشـرعية ؛ 

وقــد ال يقــع ، واجلعــل الكــوين ال يتعلــق مبــا حيبــه اهللا بــل يكــون وقــد يقــع مــن العبــاد فاجلعــل الشــرعي حمبــوب إىل اهللا 

  فيما حيبه وفيما ال حيبه وهو واقع والبد .

وبالســبب  (( ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون ))ومــن فوائــدها: إثبــات اإلرث بالنســب والســبب ، بالنســب لقولــه: 

فـإن هـذا سـببه اإلنسـان فعـل اإلنسـان كالزوجيـة فإـا سـبب وليسـت بنسـب  (( والذين عقدت أيمانكم ))بقوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن األقرب مقدم على األبعد يف بـاب املـرياث ، أخـذناها  ، والعتق سبب وليس بنسب .

  وذكرنا يف الشرح ما يتبني به هذا األمر . (( واألقربون ))من قوله: 

(( والــذين عقـدت أيمــانكم سـالمية بإجيـاب الوفـاء بــالعهود والوقـود ؛ لقولـه تعـاىل: ومـن فوائـدها: كمـال شــريعة اإل

ومن فوائدها: وقوع النسب يف الشريعة ؛ ألن هذه اآلية منسوخة إما مطلقا وإمـا نسـخا مقيـدا ؛ وقـد اختلـف  . ))

(( مــا ننســخ مــن آيــة أو : علمــاء امللــة يف النســخ ؛ فــأكثر األمــة علــى أن النســخ ثابــت يف الشــريعة ، يف قولــه تعــاىل

(( فـــاآلن اآلن كـــان بـــاألول حرامـــا  (( فـــاآلن باشـــروهن ))ولقولـــه تعـــاىل:  ننســـها نـــأت بخيـــر منهـــا أو مثلهـــا ))

(( اآلن خفــف اهللا عــنكم وعلــم أن ولقولــه تعــاىل:  باشــروهن وابتغــوا مــا كتــب اهللا لكــم وكلــوا واشــربوا ... ))

( كنت نهيـتكم عـن زيـارة القبـور النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  وهذا صريح يف النسخ ؛ ولقول فيكم ضعفا ))

؛ وقال بعض العلماء ، أبو مسلم األصـفحاين ال نسـخ يف الشـريعة ومحـل النسـخ علـى التخصـيص وقـال  فزوروها )

 إن مقتضى احلكم األول استمراره إىل يوم القيمة فإذا ألغي فهـذا ختصـيص بـالزمن أي أنـه صـار بعـد أن كـان شـامال

للــزمن كلــه صــار خاصــا للــزمن الــذي قبــل النســخ ؛ ولكــن هــذا تكلــف ومــا الــذي جيعلنــا نفــر مــن كلمــة النســخ وهــي 

موجــودة بلفظهــا يف القــرآن وموجــودة مبعناهــا يف القــرآن وموجــودة مبعناهــا يف الســنة أيضــا ، مــا الــذي جيعلنــا نفــر ؛ 



؛ ألنــه إن كانــت املصــلحة يف احلكــم الثــاين فلمــا  وأنكــر اليهــود النســخ وقــالوا ال ميكــن إن اهللا ينســخ حكمــا حبكــم 

كان احلكم األول ؟ وإن كانت املصلحة يف احلكم األول فلمـاذا كـان احلكـم الثـاين ؟ وإن كانـت األول قـد خفيـت 

علــى اهللا فهــذا يســتلزم وصــف اهللا باجلهــل ، فــاألول يســتلزم وصــف اهللا بالســفه ـ والعيــاذ بــاهللا ـ ألنــه فعــل خــالف 

ثـــاين يســـتلزم وصـــف اهللا باجلهـــل ؛ واضـــح ؟ فيقـــال هلـــم: املصـــلحة ختتلـــف بـــاختالف الزمـــان واملكـــان احلكمـــة ، وال

؛ ألـيس كـذلك ؟ بلـى ، وإذا كـان كـذلك فـاهللا عزوجـل يثبـت هـذا احلكـم مـادام فيـه مصـلحة لألمـة وينسـخه واألمة 

للحـم وبظلمكـم حـرم اهللا علـيكم ؛ وأنتم يا بين إسرائيل كان حال لكم ا إذا كان ليس ملصلحة ، وهذا غاية احلكمة

طيبــات أحلــت لكــم ، حرمهــا علـــيكم بعــد أن كانــت حــالال ، مث إن شـــريعتكم ناســخة للشــريعة الــيت ســـبقتها وإذا 

فيهــا  (( والــذين عقــدت أيمــانكم ))قلـتم ال نســخ أبطلــتم شــريعتكم ؛ ألــا تنسـخ مــا قبلهــا ؛ إذا يف اآليــة الكرميــة 

فـإذا قـال قائـل: كيـف نـؤتيهم  (( فـآتوهم نصـيبهم ))الوفاء بالعهد ؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب . إثبات النسخ

نصـــيبهم واملعاقـــدة باطلـــة معاهـــدة هـــذه ؟ قلنـــا مل تبطـــل إال بعـــد النســـخ بعـــد نـــزول اآليـــة ؛ أمـــا مـــا ثبـــت قبـــل ذلـــك 

همـا بعــد ومـن فوائـدها: إثبـات شـهادة اهللا عزوجــل علـى كـل شـيء ، وأن كـل شـيء م فالواجـب أن يؤتـوا نصـيبهم .

؛ أليـش ؟ ألن اإلنســان  ويرتتــب علـى ذلــك التحـذير مـن خمالفــة اهللا سـبحانه وتعــاىل ومهمـا بطـن فإنــه مشـهود هللا .

إذا علــم بــأن اهللا شــاهد عليــه أمســك عــن كــل مــا يغضــب اهللا وقــام مبــا جيــب رضــاه ، وهــذه األمســاء الــيت ختــتم ــا 

ملعـىن فقـط بـل ينبغـي أن يـرتىب عليهـا ويكـون مسـلكه علـى اآليات ينبغي لإلنسان أن ال يكـون جامـدا فـيفهم منهـا ا

حســب مــا تقتضــيه هــذه األمســاء ، فمــثال إذا علمــت أن اهللا عــالم الغيــوب لــيس معناهــا أن تــدرك أن اهللا يعلــم كــل 

شــيء فقــط ، هــذا اإلدراك يســتوي فيــه الكــافر واملســلم حــىت الكفــار الــذين يعرفــون اللغــة العربيــة يعرفــون مثــل هــذا 

ن املهــم هــو الــرتيب مبقتضــى هــذا الوصــف وهــو علــم الغيــب ، وهــذه مســألة مهمــة ال يفطــن هلــا كثــري مــن اللفــظ لكــ

مــن فوائــد اآليــة الكرميــة: أن اإلنســان إذا آمــن بــأن اهللا علــى كــل شــيء شــهيد مــاذا يصــنع ؟  النــاس ؛ فيقــال مــثال: 

مـن أمسـاء اهللا ، شـهيد مـن أمسـاء اهللا  حيذر وخياف ويتق اهللا عزوجل ؛ وهل الشهيد من أمساء اهللا أو من أوصـافه ؟

(( الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء بمـــا فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض وبمـــا أنفقـــوا مـــن مث قـــال اهللا عزوجـــل:  .

البـالغ مـن  مجع رجل أي مجـع تكسـر وهـو (( الرجال )) . أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ... ))

، والــذكر يطلــق علــى البــالغ وغــري البــالغ ؛ وهلــذا جــاء يف  بــين آدم الــذكور ، البــالغ مــن بــين آدم الــذكور يســمى رجــال

مع أنه لو قال: فألوىل ذكر ، اكتفي به ، ولـو قـال: رجـل ، خلـرج بـذلك  ( وما بقي فألولى رجل ذكر )احلديث: 

ليبــني أن الكــرب لــيس بشــرط يف اســتحقاق التعصــيب بــل ولــو  الصــغري فــال يكــون عاصــبا ؛ لكــن جــاءت كلمــة ذكــر 

: بلـــى هلـــا معـــىن وهـــو  فـــإذا قـــال قائـــل: إذا ذكـــر الرجـــل زيـــادة ، زيـــادة ال معـــىن هلـــا ؟ فـــاجلواب كـــان دون الرجولـــة .



(( ألنــه رجــل يرتتــب عليــه مســئوليات ال ترتتــب علــى املــرأة . ؛ اإلشــارة إىل أنــه ـ أي الــذكر ـ كــان أوىل بالتعصــيب 

مـن قـائم ، فلـو قيـل يف غـري القـرآن:  مجع قوام ، وقوام صـيغة مبالغـة لرجال قوامون على النساء )) (( قوامون ))ا

الرجـــال قـــائمون علـــى النســـاء ، لكـــان املعـــىن دون كلمـــة قوامـــون ؛ ألن قوامـــون صـــيغة املبالغـــة تقتضـــي القوامـــة علـــى 

شــئت قــل: مجــع امــرأة لكنــه مــن غــري اللفــظ ؛ ألــا مجــع نســوة ، وإن  (( النســاء ))النســاء يف كــل حــال ؛ وقولــه: 

(( بمـا فضـل اهللا بعضـهم  أحيانا جيمع املعىن على غري لفظ املفرد ، فإبـل مجـع ؟ ال واحـد لـه مـن لفـظ مجـع بعـري .

الباء هنا للسببية و " ما " جيوز أن تكـون مصـدرية وجيـوز أن تكـون موصـولة ؛ فـإن جعلتهـا موصـولة  على بعض ))

: بالـــذي فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض ؛ وحينئـــذ حنتـــاج إىل عائـــد يعـــود إىل املوصـــول فيكـــون العائـــد صـــار التقـــدير

(( يأكـل  حمذوفا تقديره: مبا فضل اهللا به بعضهم على بعض ، وحذف العائد املشـهور يف اللغـة ، ومنـه قولـه تعـاىل: 

ضـهم علـى بعـض )) (( فضـل (( بمـا فضـل اهللا بعأي منـه ؛ يقـول:  كما تـأكلون منـه ويشـرب ممـا تشـربون ))

زاد ، الفضل هو الزيادة أي زاد بعضهم على بعض ؛ واملزيد هو من ؟ من املزيد ؟ الرجال ؛ واملزيـد عليـه النسـاء  ))

تعــود علــى النســاء ؛ فمــا الــذي فضــل اهللا بــه  (( علــى بعــض ))بعــض هنــا تعــود علــى الرجــال  (( بعضــهم ))؛ إذا 

ك ... ؛ ؛ ... اهللا يعينــك علــى زوجتــ (( وبمــا أنفقــوا مــن أمــوالهم ))لــه: ... تقتضــي بقو الرجــال علــى النســاء ؟ 

فضل اهللا بالقوة ؛ يعين بالقوة الظاهرة والباطنـة ، فبـالقوة الظـاهرة قـوة البـدن ؛ وهلـذا جتـد الرجـل بـل جتـد الـذكر حـىت 

مــن غــري بــين آدم جتــده أقــوى مــن األنثــى وأكــرب عضــالت وأشــد ، هــذه مــن القــوة الظــاهرة ؛ القــوة الباطنــة التحمــل 

والشــجاعة والعــزم ؛ املهــم أن اهللا فضــل الرجــال علــى النســاء بــالقوة  والصــرب والــذكاء والعقــل ومــا إىل ذلــك أي نعــم

(( بمـا أنفقـوا وهـذا تفضـيل اخلـارجي  (( وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))؛ السـبب الثـاين قـال: الظاهرة والقوة الباطنـة 

ملـرأة ضـعيفة ال أي على النسـاء ؛ فالرجـل هـو املسـئول علـى اإلنفـاق علـى املـرأة وا (( من أموالهم ))أي الرجال )) 

أي أمـــوال الرجـــال ، فبســـبب التفضـــيل  (( مـــن أمـــوالهم ))تســـتطيع أن تكتســـب فالرجـــل هـــو املســـئول ؛ وقولـــه: 

  اجلسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة وبسبب التفضيل اخلارجي وهو اإلنفاق باملال صار الرجل أفضل من املرأة .

 أنفقـوا وبمـا بعـض علـى بعضـهم اهللا فضـل بمـا النساء على ونقوام (( الرجالأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 فعظــــوهن نشــــوزهن تخــــافون والالتــــي اهللا حفــــظ بمــــا للغيــــب حافظــــات قانتــــات فالصــــالحات أمــــوالهم مــــن

 خفـتم كبيـرا وإن عليـا كـان اهللا إن سـبيال علـيهن تبغـوا فال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجروهن

 عليمـا كـان اهللا إن بينهمـا اهللا يوفـق إصـالحا يريـدا إن أهلهـا مـن وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق

  خبيرا ))

 بعضــهم اهللا فضـل بمـا النسـاء علـى قوامـون (( الرجــالأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 



هــذا مبــدأ درس الليلــة وقبــل البــدء بــذلك نــئكم مبــا مــن اهللا بــه علينــا مجيعــا مــن إكمــال هــذا الشــهر  بعــض )) علــى

املبارك شـهر رمضـان صـياما وقيامـا ونسـأل اهللا تعـاىل أن يتقبـل منـا ومـنكم صـاحل األعمـال وأن يتجـاوز عـن التفـريط 

شـــهر الكـــرمي الـــذي صـــيامه وقيامـــه ســـبب واإلمهـــال ؛ ومـــن حكمـــة اهللا عزوجـــل ورمحتـــه بعبـــاده أنـــه مـــا انتهـــى هـــذا ال

لتكفــري الســيئات ومغفــرة الــذنوب إال وأعقبــه مباشــرة شــهور احلــج إىل بيــت اهللا الــذي قــال فيــه رســول اهللا صــلى اهللا 

فاملواسـم اخلـري وهللا احلمـد متعـددة كثـرية  ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )عليه وآله وسلم: 

ه وتعـاىل كتـب كتابـا عنـده أن رمحتـه سـبقت غضـبه ؛ وهلـذا كانـت أسـباب الرمحـة أكثـر بكثـري وذلـك ألن اهللا سـبحان

من أسباب العقوبة واألخذ ، كل هذا من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بالعبد ، والذي ينبغي للمسـلم إذا عمـل الطاعـة 

الــذي مــن علينــا بالعمــل أن يتقبلــه  أن يكــون إىل الرجــاء أقــرب منــه إىل اخلــوف ، فــإذا كنــا نرجــوا اهللا ســبحانه وتعــاىل

منا حىت ندرك هذا الفضل العظيم فال ينبغي أن نرجع بعده إىل سوء األعمـال واإلمهـال والتفـريط ؛ بـل يكـون ذلـك 

حافظا لنا على اجلد واالجتهاد يف العمل الصاحل من فعل العبادات اخلاصة ونفع العباد على سبيل العمـوم بكـل مـا 

؛ فـإن إلقـاء السـالم لطيبة باألمر باملعروف ، بالنهي عن املنكر ، بالتعليم حىت بإلقاء السالم يستطيع ولو بالكلمة ا

( والـذي نفسـي بيـده ال تـدخل الجنـة حتـى تؤمنـوا من أسباب دخول اجلنة كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

فإفشــاء الســالم مــن  م بيــنكم )وال تؤمنــوا حتــى تحــابوا أفــال أخبــركم بشــيء إذا فعلتمــوه تحــاببتم أفشــوا الســال

أسباب احملبة واحملبة من كمال اإلميان واإلميان من أسباب دخول اجلنة ، فهي حلقات سلسلة يتبـع بعضـها بعضـا ؛ 

خـواص الطلبـة جنـدهم ال يفشـون السـالم فيمـا بيـنهم ، ميـر الواحـد بأخيـه  والسـيماومع األسـف أن كثـريا مـن النـاس 

ا الشك أنه خطأ وخالف اآلداب الشرعية اليت هي من مثـرات طلبـة العلـم ؛ والعلـم إذا فال يلقي إليه السالم ؛ وهذ

مل يكن نافعا فاجلهل خري منه ؛ ألن اجلاهل يعرف نفسـه وقـد يـتعلم واجلاهـل معـذور خبـالف العـامل ؛ كـذلك جيـب 

تعــاطفهم كمثــل الجســد ( فــإن مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراحمهم و علينـا إلقــاء املــودة بيننــا والســيما األقــارب 

ومما ينبغي بـل جيـب علـى طالـب العلـم  الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )

إذا كان يريد العلم حقيقة أن حيرص على العلم بقدر اسـتطاعته لـيال وـارا سـرا وجهـارا ألن العلـم منالـه رفيـع وعـال 

ن أعطيتـه بعضـك فاتـك كلـه " فالبـد مـن احلـرص واجلمـع مجـع الفوائـد وقد قيل " أعط العلم كلك تأخـذ بعضـها فـإ

والضــوابط والقواعــد ؛ ألن هــذا أنفــع لطالــب العلــم مــن معرفــة املســائل الفرديــة ، معرفــة املســائل الفرديــة يشــرتك فيهــا 

جنــد يف   العــامي وطالــب العلــم لكــن اجلمــع بــني النظــائر ومجــع القواعــد والضــوابط هــذه مفيــدة لطالــب العلــم ، فمــثال

كتب الفقهاء تعلـيالت دائمـة لألحكـام الشـرعية ، لـو أن طالـب علـم قيـدها هـذه التعلـيالت لكانـت ضـوابط ينبـين 

عليهـــا مســـائل كثـــرية ، وبإمكانـــه إذا رأى أن هـــذه الضـــوابط ال ينضـــبط وأنـــه ينـــتقض يف بعـــض املســـائل أن يســـأل 



تنــتقض العلــة ؟ ألنــه قــد يظــن طالــب علــم أن هــذه ويبحــث مــع مــن هــو أكــرب منــه يف العلــم ويقــول ملــا نعلــل ــذا مث 

العلة منتقضة وهي يف احلقيقة غري منتقضة لكن يشتبه عليه األمر ، يتشبه األمر فـيظن أـا منتقضـة ولكنهـا ليسـت 

منتقضــة ألن الصــورة الــيت نقضــت ــا يكــون بينهــا وبــني مــا تقتضــيه هــذه القاعــدة وهــذا الضــابط فــرق ال يشــعر بــه 

 ؛ لــذلك ينبغــي لطالــب العلــم أن جيمــع الضــوابط والقواعــد واملســائل املتماثلــة حــىت يــدرك العلــم طالــب علــم الصــغري

متامــا ؛ أمــا العلــم الســطحي الــذي يلقطــه اإلنســان كمــا يلقــط اجلــراد حبــة حبــة فهــذا يوشــك أن يطــري وال ينتفــع بــه 

عليــه كــد ؤ هــو مــا ذكــرت هنــا وأصـاحبه ؛ لكــن العلــم الراســخ الــذي يــتمكن اإلنســان بــه تطبــق املسـائل علــى أصــوهلا 

مبعرفــة الضــوابط والقواعــد واجلمــع والتقســيم حــىت حيصــل اإلنســان علــى العلــم ؛ مث إنــه مــن املعلــوم الســيما يف عصــرنا 

احلاضر لكثرة طلبة العلم وهللا احلمد ولقصور بعض الطلبة من وجـه آخـر حتصـل االختالفـات ، حتصـل االختالفـات 

بني من تسمعون من اخلارج فيحصل اللـبس علـى طالـب العلـم ، وذلـك أن بعـض  بني مدرسيكم مثال يف الكلية أو

النـاس يكـون شـغوفا بـالعلم حمبـا للنفـع فيتسـرع يف نشـر مـا يـراه علمـا بـني النـاس مـن أجـل أن ينتفـع بـه النـاس ولكنـه 

مـن املسـائل  يكون فيه خلل فيلتبس على طالب العلم ؛ وهلـذا حيسـن إذا رأى اإلنسـان مـن النـاس اختالفـا يف شـيء

أن ينـاقش فيهــا مــن يكـون بيــنهم االخــتالف حــىت يتبـني األمــر ؛ ألن بعــض النـاس ينظــر إىل املســائل أو إىل الــدالئل 

بعــني واحــدة فيحصــل بــذلك خلــل كثــري ؛ ورمبــا يكــون قاصــر العلــم أو قاصــر الفهــم فيشــتبه عليــه األمــر ويكــون حمبــا 

كــان علــى خــالف احلــق ؛ ألنــه حيــب أن ينشــر العلــم ؛ ومــا كثــرة لنشــر العلــم فينشــر مــا تبــني لــه أو مــا ظهــر لــه وإن  

الرسائل اآلن أو النشرات اليت تنشـر حـىت علـى أبـواب املسـاجد تلصـق وعلـى اجلـدران ببعيـد فـإن مـن هـذه النشـرات 

مــا هــو خطــأ قطعــا أنــه خطــأ إمــا أحاديــث موضــوعة أو ضــعيفة أو أحكــام خطــأ ، كــل هــذا مــن حمبــة بعــض النــاس 

علــى غــري أســاس ، يف مثــل هــذه األمــور ينبغــي التحــرز منهــا وأن يبحــث اإلنســان وينــاقش حــىت  لنشــر علمــه لكــن

يكون على بينة ؛ أحببنا أن نقول هذه الكلمة يف افتتاح الـدرس بعـد شـهر رمضـان املبـارك أعـاده اهللا علينـا وعلـيكم 

جيــد مــن نفســه أن معــه نشــاطا يف  بــاخلري والــيمن والربكــة ؛ ألن هــذه يكــون اإلنســان فيهــا نشــيطان نيموعلــى املســل

استقبال وقته يف طلب العلم ـ نسـأل اهللا لنـا ولكـم العـون ـ ؛ أمـا اآليـة الـيت قرأمتوهـا اآلن فقـد فسـرناها فيمـا أظـن أو 

(( الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء بمـــا فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض وبمـــا أنفقـــوا مـــن  . فســـرنا أكثرهـــا ؟ نعـــم

صـــيغة مبالغــة أو نســبة ، واملــراد بالقيـــام هنــا لــيس القيــام الـــذي هــو الوقــوف علـــى  هــذه أمــوالهم )) (( قوامــون ))

أي بالواليــة والســلطة فيحتمــل أن تكــون نســبة وحيتمــل أن تكــون  (( قوامــون ))رجليــه ولكنــه قيــام الواليــة ، فمعــىن 

ولـذلك وامـون علـى النسـاء )) (( الرجـال قمبالغة وحيتمل املعنيني مجيعا النسـبة واملبالغـة ؛ فالرجـل قـوام علـى املـرأة 

(( علـى النسـاء بمـا فضـل اهللا تكون هلم الوالية والقضاء واإلمارة وغري ذلـك ممـا فيـه سـلطة دون السـلطة ؛ وقولـه: 



البــاء هنــا للســببية ، و" مــا " حيتمــل أن تكــون مصــدرية وحيتمــل أن تكــون موصــولة ؛ فــإن   بعضــهم علــى بعــض ))

 (( بما فضل اهللا بعضـهم علـى بعـض ))كانت موصولة احتاجت إىل عائد كانت مصدرية مل حتتج إىل عائد وإن  

فعلى القول بأا مصدرية يكون تقدير الكالم: بتفضيل اهللا بعضهم على بعض ؛ وعلـى أـا موصـولة يكـون تقـدير 

 (( يأكــل ممــاالكــالم: بالــذي فضــل اهللا بــه بعضــهم علــى بعــض ، ويكــون العائــد حمــذوفا حبــرف اجلــر كقولــه تعــاىل: 

أي منــه ، ممــا تشــربون منــه ؛ وحــذف العائــد اــرور جــائز إن اتفــق احلرفــان  تــأكلون منــه ويشــرب ممــا تشــربون ))

 (( بمــــا فضــــل اهللا بعضــــهم علــــى بعــــض ))التفضــــيل مبعــــىن الزيــــادة  (( بمــــا فضــــل اهللا ))لفظــــا ومعنــــا ؛ وقولــــه: 

شجاعة وكل شـيء ، مجيـع اخلصـال واألخـالق والتفضيل بني الرجال والنساء ظاهر ، يف العقل والتفكري واجلسم وال

جنــد أن الرجــال مفضــلون علــى النســاء ، وهــذا التفضــيل باعتبــار اجلــنس فــال يــرد علينــا أنــه يوجــد مــن النســاء مــا هــو 

أفضــل مــن كثــري مــن الرجــال ألننــا إذا قلنــا بتفضــيل اجلــنس صــار العــربة بــالعموم ال باخلصــوص ، كمــا نقــول مــثال: 

ي التــابعني ، لكــن هــذا يعــين أن كــل واحــد مــن التــابعني أفضــل مــن كــل واحــد مــن تــابعي التــابعون أفضــل مــن تــابع

(( بمــا فضــل اهللا بعضــهم علــى إذ يوجــد يف تــابعي التــابعني مــن هــو أفضــل مــن كثــري مــن التــابعني ؛ فقولــه: تــابعني 

أ ... ال د فيقـول رجـال أي من حيث اجلملة ال باعتبـار كـل فـرد ؛ وهلـذا ال يـرد علينـا أو ال يـورد علينـا مـور  بعض ))

(( بمــا فضــل اهللا بعضــهم علــى يعــرف تقابلــه امــرأة ذكيــة فامهــة تعــرف ؛ نقــول هــذا ال عــربة بــه بــل العــربة بــاجلنس 

 بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) 

 



 مــن أنفقــوا وبمــا بعــض علــى بعضــهم اهللا فضــل بمــا النســاء علــى قوامــون الرجــال: (( تتمــة تفســري اآليــة الكرميــة

 واهجـروهن فعظـوهن نشـوزهن تخـافون والالتـي اهللا حفـظ بمـا للغيـب حافظـات قانتـات فالصالحات أموالهم

(( بمـا فضـل اهللا  )) . كبيـرا عليـا كـان اهللا إن سـبيال علـيهن تبغـوا فـال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في

والتفضـيل بـني الرجـال والنسـاء ظـاهر ، يف العقـل والتفكـري واجلسـم والشـجاعة وكـل شـيء ،  بعضهم على بعض ))

مجيــع اخلصــال واألخــالق جنــد أن الرجــال مفضــلون علــى النســاء ، وهــذا التفضــيل باعتبــار اجلــنس فــال يــرد علينــا أنــه 

من الرجال ألننا إذا قلنا بتفضيل اجلـنس صـار العـربة بـالعموم ال باخلصـوص  يوجد من النساء ما هو أفضل من كثري

، كمــا نقــول مــثال: التــابعون أفضــل مــن تــابعي التــابعني ، لكــن هــذا يعــين أن كــل واحــد مــن التــابعني أفضــل مــن كــل 

بمـا فضـل اهللا  ((واحد من تابعي تابعني إذ يوجد يف تابعي التابعني من هـو أفضـل مـن كثـري مـن التـابعني ؛ فقولـه: 

يـورد علينـا مـورد فيقـول  أي مـن حيـث اجلملـة ال باعتبـار كـل فـرد ؛ وهلـذا ال يـرد علينـا أو ال بعضهم على بعـض ))

(( بمـا فضـل اهللا بعضـهم ال يعرف تقابله امرأة ذكية فامهة تعرف ؛ نقول هذا ال عـربة بـه بـل العـربة بـاجلنس  رجال 

 (( بمـا فضـل ))هـذه عطـف علـى قولـه:  وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))(( على بعض وبما أنفقوا مـن أمـوالهم )) 

أي وبالذي أنفقوا من أمواهلم ؛ ألن املنفق على النساء هم الرجال ، فالرجال منفقون على النساء ألـم هـم الـذين 

يكتســبون ، الــزوج ينفــق علــى زوجتــه ولــو كانــت غنيــة ، واألب علــى أهلــه وهــو مصــدر اإلنفــاق ، فمــن أجــل ذلــك 

صار هلم القوامـة بتفضـيلهم خلقـة وخلقـا وعقـال وفكـرا ولفضـلهم علـى النسـاء باإلنفـاق ، فهـم قوامـون بتفضـيل اهللا 

مث قسـم اهللا عزوجـل النسـاء إىل قسـمني فقـال:  . (( وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))إياهم وبفضلهم هـم علـى النسـاء 

مبتـداء  الحات قانتـات )) (( الصـالحات ))(( الصـ (( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفـظ اهللا ))

يعــين املوصــوفات بالصــالح وهنــا ميكــن أن  (( الصــالحات ))حــرب ثــاين ؛  (( حافظــات ))خــربه ،  (( قانتــات ))و

حمــــذوف لصــــفة حمــــذوف والتقـــــدير: فالنســــاء الصــــاحلات ؛ ومــــن هــــي الصـــــاحلات ؟  (( الصــــالحات ))نقــــول إن 

أي  (( قانتـــات ))حبــق اهللا وحـــق زوجهــا ، هـــذه صــاحلات ؛ وقولـــه: الصــاحلات ضـــد الفاســدات وهـــي الــيت قامـــت 

مـــدميات للصـــالح ؛ ألن القنـــوت يـــراد بـــه الـــدوام وهـــو املـــراد هنـــا ؛ وحيتمـــل أن املـــراد بالقانتـــات هنـــا املطيعـــات هللا ، 

(( أي املطيعـات هللا وبطـاعتهن هللا يكـن طائعـات ألزواجهـن ؛  (( الصـالحات قانتـات ))ويكون من بـاب التوكيـد 

وهـو السـر الـذي يكـون يف بيـت الـزوج  يعين حيفظن مـا غـاب عـن النـاس فالصالحات قانتات حافظات للغيب ))

ويكون بينها وبني زوجها أيضا ، فتجد املـرأة الصـاحلة ال ميكـن أن يطلـع علـى مـا يف بيتهـا أحـد بـل إذا سـئلت عمـا 

دامها ملــــا ســــأل ابــــراهيم عــــن حــــاهلن شــــكت يف بيتهــــا قالــــت حنــــن خبــــري ؛ وانظــــر إىل إحــــدى امــــرأيت إمساعيــــل ، إحــــ

وتضــجرت فقــال هلــا إذا جــاء زوجــك فقــويل لــه يغــري عتبــة بابــك ، والثانيــة أثنــت خــريا وقــال إذا جــاء الــزوج فقــويل 



ميسـك عتبـة بابـك ؛ فمـن النســاء مـن تكـون شـكاية فاضــحة حتـدث النـاس بكـل مــا يكـون يف بيتـه ؛ بـل بعضـهن ـ 

ر من ذلك حتدث ما يكون بينهـا وبـني زوجهـا حـىت يف أمـور السـر الـيت ال يطلـع عليهـا والعياذ باهللا ـ يتجرأن إىل أكث

(( حافظــات إال الــزوج حتــدث هــذه ليســت مــن الصــاحلات بشــيء ، فقــدت الصــالح مبقــدار مــا فقــدت مــن احلفــظ 

فظـات وعـدم إفشـائه ؛ فهـن حا أي حبفظ اهللا عزوجل أو بالذي حفظ اهللا أي أمر حبفظـه للغيب بما حفظ اهللا ))

للغيب ال يظهرن حبفظ اهللا هلـن ومنتـه علـيهن بـاحلفظ ؛ أو بالـذي حفـظ اهللا أي أمـر حبفظـه ، واملعنيـان متالزمـان ؛ 

(( والالتـــي تخـــافون نشـــوزهن فعظـــوهن واهجـــروهن فـــي المضـــاجع القســـم الثـــاين علـــى خـــالف ذلـــك ، قـــال: 

وكيــف خنــاف نشــوزها ؟ خنــاف نشــوزها  ))(( تخــافون نشــوزهن يعــين والنســاء الــاليت  واضــربوهن )) (( الالتــي ))

بظهور أماراا ، والنشوز هو االرتفاع ومنه األرض النشز أي املرتفعة ، واملـراد بالنشـوز ترفـع املـرأة عـن زوجهـا حبيـث 

ال تبذل ما جيب عليها من حقوقه ، أو تبـذل لكـن متكرهـة متمللـة ال ... ؛ فالنشـوز معنـاه الرتفـع مـا جيـب هلـا حنـو 

ذلك بأن ال تطيعه مبـا جتـب عليهـا طاعتـه أو تطيـع لكـن متربمـة متكرهـة متمللـة ال تأتيهـا علـى ...  هـذا زوجها ، و 

؛ إذا نشزت املرأة سقطت احلقـوق الـيت هلـا مـن نفقـة وغريهـا ؛ ألن النفقـة معاوضـة إذا مل يوجـد عوضـها  هو النشوز

لـــه دواء ؟ نعـــم ذكـــر اهللا لـــه دواء علـــى فالنشـــوز داء ، النشـــوز داء وهـــل  (( الالتـــي تخـــافون نشـــوزهن ))ســـقطت 

(( واضـربوهن ؛ الثالثـة:  (( واهجـروهن فـي المضـاجع ))؛ الثانيـة:  (( فعظـوهن ))ثالث مراحـل ؛ األوىل قـال: 

؛ الرابعــة مل يــذكر اهللا ألــا مكروهــة عنــده طلقــوهن ؛ وهــذه األخــرية مــع األســف هــي أو مرحلــة عنــد كثــري مــن  ))

ا خالفتــه زوجتــه بــأدىن شــيء طلقهــا ؛ لكــن املراحــل الــثالث الــيت ذكرهــا اهللا هــي املراحــل النــاس ، كثــري مــن النــاس إذ

؛ أوال: املوعظة تعظها ، إذا تذكرها مبا يلني بـه قلبهـا ، هـذه موعظـة ، تـذكرها مبـا يلـني بـه قلبهـا ، بـأيش ؟  الشرعية

ذا خالفـت ، وتقـول هلـا مـثال: أنـت إذا  بأن تذكرها حبق الزوج وما هلا من ثواب إذا قامت به وما عليها من عقاب إ

فــإين ســوف أقابلــك باملثــل أو بأحســنه ، فتعظهــا خــري الــدنيا وخــري اآلخــرة  كنــت مطيعــة قائمــة مبــا جيــب يل عليــك

 (( واهجــروهن فــي المضــاجع ))وجــل إذا نشــزت ؛ فــإن امتثلــت فهــذا املطلــوب وإال قــال:  وختوفهــا مــن اهللا عــز

وهــي تــرك اإلنســان وطــن الكفــر إىل وطــن اإلســالم ، اتركــوهن يف املضــاجع يعــين ال اهلجــر مبعــىن الــرتك ومنــه اهلجــرة 

حجــــرة فــــإن اســــتقامت فهــــذا هــــو  تراجعــــوهن ، تكــــون أنــــت يف فــــراش وهــــي يف فــــراش أو أنــــت يف حجــــرة وهــــي يف

ون علــى (( قوامــوهــذا فائـدة قوامــة الـيت قــال:  (( واضــربوهن ))املطلـوب وإال ننتقــل إىل املرحلـة الثالثــة وهــي قولـه: 

اضربوهن ؛ ولكن مباذا ؟ املقصود من الضرب هو التأديب ، املقصود مـن الضـرب هـو التأديـب فتضـرب  النساء ))

ضــربا حيصــل بــه تأديبهــا وال حيصــل بــه جترحيهــا أي جرحهــا ؛ فتضــرب ضــربا غــري مــربم كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة 

ـــوداع قـــال:  ـــة حجـــة ال ـــ ( ولكـــموالســـالم يف خطب ـــيهن أال ي ـــك  كمفرشـــ نئطو عل ـــه فـــإن فعلـــن ذل أحـــدا تكرهون



فتضرب لكن ضربا غـري مـربح ، وجيـب أن يتقـى بضـرا مـا أمـر باتقائـه كالوجـه مـثال  ) حفاضربوهن ضربا غير مبر 

يعــين قمــن مبــا جيــب علــيهن  (( واضــربوهن فــإن أطعــنكم )) فإــا ال تضــرب بــه ، وســيأيت إن شــاء اهللا يف الفوائــد .

أي واتركــوا املاضــي فــإن  (( علــيهن ســبيال ))مبعــىن تطلبــوا  يهن ســبيال )) (( تبغــوا ))(( فــال تبغــوا علــمــن الطاعــة 

ليس للمستقبل فقـط بـل حـىت للماضـي ،  اتركـوا تناسـوا ال تـأتوا لـه البحـث أو  (( فال تبغوا عليهن سبيال ))قوله: 

(( كـأن شـيئا مل يكـن ؛   سـبيال ))(( فال تبغـوا علـيهن إثارة ألن تذكري املاضي يؤدي إىل استمرار النشوز واملعصـية 

اجلملة هنا استئنافية للتحذير من التعارضي والكربيـاء علـى النسـاء ؛ ألن الرجـل إذا شـعر  إن اهللا كان عليا كبيرا ))

 ، ويتكــرببأنــه قــائم علــى املــرأة ولــه ســلطة عليهــا إىل حــد أن الشــرع مكنــه بضــرا باملرحلــة الثالثــة رمبــا يتعــاىل عليهــا 

يعين فاعلموا أن علـوكم علـى النسـاء فوقـه مـا هـو أعلـى منـه وهـو علـو  (( إن اهللا كان علينا كبيرا )): عزوجل فقال

 اهللا عزوجل وكربياء اهللا عزوجـل فـال تتعـالوا علـيهن وال تتكـربوا علـيهن ألن فـوقكم مـن هـو أعلـى وأكـرب وهـو اهللا عـز

وهـذه مرحلـة الرابعـة ،  وحكمـا مـن أهلهـا )) (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مـن أهلـهمث قال:  وجل .

املرحلة الرابعة بعد مراحل الثالث وهـي ؟ املوعظـة ، اهلجـر يف املضـاجع ، الضـرب ، إن خفـن الشـقاق مبعـىن أـا مل 

؛ فهنـا انعـزل ومل يقـل: فابعثـا حكمـا  (( فـابعثوا حكمـا ))تثمـر هـذه املراحـل الـثالث فحينئـذ يوجـه اخلطـاب لألمـة 

(( الزوجان وصار اال جمال غريمهـا ، جمـال مـن ؟ جمـال احلـاكم الشـرعي الـذي ميثـل األمـة ؛ وعلـى هـذا إذا فيكـون 

يبعـث ، ينـوب عـن األمـة خطابا لألمة لكن ليس املعىن أن كـل واحـد يف السـوق ويف املسـجد ويف الـدكان  ابعثوا ))

أي  (( فــابعثوا ))مــة مــرادا ــا مــن ميثلهــا وهــو احلــاكم الشــرعي ، مــن ؟ احلــاكم الشــرعي ؛ فيكــون اخلطــاب هنــا لأل

حكــم احلكــم ذو احلكــم النــافع  (( فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ))أرســلوا ، البعــث مبعــىن اإلرســال 

(( حكمــا مــن يعــين احملكــم فهــو أخــص مــن احلــاكم ، احلكــم أخــص مــن احلــاكم ألنــه ذو احلكــم النــافع فهــو احملكــم 

احلكم البد أن يكـون ذا علـم وأن يكـون ذا بصـرية يف الواقـع ومعلـوم إنـه البـد أن يكـون  ه وحكما من أهلها ))أهل

بالغا عاقال رشيدا عاملا باحلكم الشرعي وعاملا بالواقع واقـع الـزوجني ومـا هـي مشـاكل ومـا الـذي أثـار هـذه املشـاكل 

عــامي أو غشــيما ، يــأيت إنســان عــامي أو غشــيم مث  ؛ ألن احلكــم البــد مــن فيــه هــذه األوصــاف أمــا أن يــأيت إنســان

يريد أن يكون حكما بني الـزوجني هـذا ال يصـلح ، البـد أن يكـون هـذا احلكـم عاملـا بالشـرع عاملـا بـأحوال الـزوجني 

... وبصــرية ؛ فــإذا اجتمــع احلكمــان فهنــا تــأيت النيــة ويكــون هلــا التــدخل ؛ فإمــا أن يريــد احلكــم مــن أهــل الــزوج أن 

ألن النيــة  ؛ ويف هــذه احلــال ال يوفــق الــرجالن ال يوفقــان ، وج واحلكــم مــن أهــل الزوجــة أن تنتصــر الزوجــةينتصــر الــز 

؛  هنــا غــري ســليمة ؛ وإمــا أن يكــون املــراد مــن احلكــم مــن أهــل الــزوج ومــن احلكــم مــن أهــل املــرأة اإلصــالح بينهمــا

ري يف مالضـ يدا إصالحا يوفـق اهللا بينهمـا ))(( إن ير فحينئذ يقول اهللا عزوجل وهو القادر الصادق يف قيله يقول: 



يعـــود إىل احلكمـــني ؛ ألمـــا مهـــا اللـــذان يريـــدان أن حيكمـــا ونيـــة اإلصـــالح تكـــون  (( إن يريـــدا إصـــالحا ))قولـــه: 

منهمــا ال مــن الــزوجني ألن الــزوجني بينهمــا شــقاق ، كــل واحــد منهمــا يريــد أن ينتصــر لنفســه ، فالغالــب أمــا ال 

الضــمري يف " بينهمــا "  (( يوفــق اهللا بينهمــا ))ن الـذي يريــد اإلصــالح مهــا احلكمـان ؛ وقولــه: يريـدان اإلصــالح لكــ

هل يعود على الزوجني اللذين خفن الشقاق بينهما أو يعود إىل احلكمني الذي يـديل كـل واحـد منهمـا مبـا يـرى أنـه 

يف شــأما ، قضــية أيــش ؟ القضــية حجــة ؛ فيــه احتمــاالن ؛ االحتمــال األول: أن يعــود إىل الــزوجني ؛ ألن القضــية 

الشـــقاق ؛ لكـــن احلكمـــان ينظـــران يف شـــأن الـــزوجني فيكـــون الضـــمري عائـــدا إىل مـــن ؟ إىل الـــزوجني ؛  وحيتمـــل أن 

(( يوفـق اهللا يكون الضمري عائدا إىل احلكمني يعين احلكمني سيأيت كل واحد منهما مبا يقابل اآلخر فيكـون املـراد 

فال ينفصل احلكم من أهل الزوج مـن الـزوج وال احلكـم مـن أهـل ما وال حيصل بينهما نزاع أي تلتئم أقواهل بينهما ))

فإذا قيل: ملاذا ال نقول بأنه عام هلذا وهذا ؟ فاجلواب: نقول ذا ، اجلـواب أن نقـول ـذا ، يوفـق  الزوجة للزوجة .

(( إن اهللا كـان عليمـا خبيـرا فق بـني الـزوجني ؛ اهللا بينهما بني احلكمني فإذا اتفقا فإن اهللا تعاىل أيضا مبنه وكرمه يو 

أي عامل خبري واخلربة هي العلم ببواطن األمور ، العلم ببواطن األمور هي اخلـربة ، والعلـم بـالظواهر والبـواطن هـو  ))

العلم ؛ وعلى هذا فيكـون ذكـر اخلبـري بعـد العلـيم مـن بـاب ذكـر اخلـاص بعـد العـام ؛ واجلملـة اسـتئنافية لبيـان لطـف 

يف هــاتني  خبــري مبــا حيــدث بينهمــا مــن احلكــم بــني الــزوجني . اهللا عزوجــل يف عنايتــه مــن احلكمــني بأنــه عزوجــل عــامل

، فوائـــد كثـــرية ؛ أوال: فضـــل الرجـــال علـــى النســـاء ؛ وجهـــه ؟ أن اهللا جعـــل الرجـــال قـــوامني علـــى اآليتـــني مـــن الفوائـــد

 ومــن فوائــدها: بيــان أن أحكــام اهللا عزوجــل الكونيــة و الشــرعية معللــة بعلــل ؛ مــن أيــن نأخــذها ؟ الســببية النســاء .

يعين ذكـر السـببية إذا أفعـال اهللا معلـل بعلـل ؛ يلـزم مـن كـون أفعـال اهللا أو أحكـام اهللا الشـرعية والكونيـة معللـة بعلـل 

ومــن فوائـد هــاتني اآليتــني: التفضــيل بــني البشـر ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه  إثبـات احلكمــة وأن اهللا تعــاىل حكــيم .

ن قـال قائـل: هـل للمفضـل عليـه أن حيـتج علـى اهللا فيقـول: يـا ؛ فـإ (( بما فضل اهللا بعضهم على بعض ))تعاىل: 

رب مل فضلت هذا علي ؟ ليس لـه ذلـك ؛ ملـاذا ؟ يقـال مل فضـل عليـه هـل منـع اهللا حقـك ؟ إن كـان األمـر كـذلك 

فلك احلجة وإال ففضل اهللا يؤتيه من يشاء ؛ وهلذا ملا ضرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مـثال لليهـود والنصـارى 

هــذه األمــة برجــل اســتأجر أجــراء مــن الصــباح إىل الظهــر ومــن الظهــر إىل العصــر فــأعطى كــل واحــد قرياطــا قرياطــا ، و 

ومن العصر إىل الغروب أعطاهم على قرياطني قرياطني ن فقال األولون ملـاذا نعطـى دينـار وحنـن أكثـر عمـال ؟ فقـال 

أشـاء ؛ عـرفتم ؟ إذا ال حجـة للمفضـل عليـه  هل نقصت من أجـركم شـيئا ؟ قـالوا ال ، قـال ذلـك فضـلي أعطيـه مـن

(( واسـألوا على اهللا عزوجل بالتفضيل ؛ ولكن ماذا يصنع املفضل إليـه ؟ أشـار اهللا إىل ذلـك يف آيـة سـبقت فقـال: 

ومـن فوائـدها: أن للمنفـق علـى املنفـق عليـه فضـال ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن  اسـألوا اهللا مـن فضـله . اهللا من فضله ))



ومـن فوائـدها: كراهـة السـؤال ، كراهـة سـؤال النـاس ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن  . أنفقوا مـن أمـوالكم ))(( وبما قوله: 

قوله: كون املنفق مفضال على املنفق عليه يكون سـؤالك إيـاه ذال ألنـك إذا سـألته فقـد أثبـت لـه فضـال عليـك ، إذا 

عليــه وآلــه وســلم أصــحابه علــى أن ال ســألته وأعطــاك أثبــت لــه فضــال عليــك وهــذا ذل ؛ وهلــذا بــايع النــيب صــلى اهللا 

يســألوا النــاس شــيئا ، علــى أن ال يســألوا النــاس شــيئا مطلقــا حــىت كــان ســوط أحــدهم يســقط مــن علــى ظهــر بعــريه 

ـــاه ؛ ألن ســـؤالك للنـــاس ذل  ؛ غـــري واضـــح ؟ طيـــب جعـــل اهللا فينـــزل فيأخـــذه ويركـــب وال يقـــول للنـــاس أعطـــوين إي

، إذا سـألته صـار لـه فضـال أو  ، إذا الـذي ينفـق عليـك لـه فضـل عليـك للرجال فضال على النسـاء بإنفـاقهم علـيهن

جـاء وقـت السـؤال  ال ؟ نعم ، له فضل ؛ إذا أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له فضال عليـك ؛ واضـح ؟ نعـم .

  ؟ نعم .

  إذا كان اإلنفاق واجبا على الرجل فهل هذا يؤخذ منه أن له فضال عليها ؟ السائل :

كونــه أن كونــه ينفــق عليهــا الشــك أن لــه ســيطرة عليهــا ــذا اإلنفــاق لــه فضــل عليهــا الشــك   مــا فيــه شــك الشــيخ :

  حىت لو كان واجبا .

  اإلنفاق على األب واجب إذا كان األب ال يستطيع ؟  السائل :

  اآلن الذي ينفق على النساء ولو كانت منفقة واجبة يرى املنفق عليه أن له فضال عليه . الشيخ :

  تكلمتم يا شيخ عن الضوابط اليت ينبغي أن يهتم ا طالب العلم فكيف يكون معرفة ذلك ؟ السائل :

.. مرضـع مـثال أو يف أنا أشرت إىل هذا ، قلت لك إن تعاليـل الفقهـاء رمحهـم اهللا كلهـا ضـوابط ، تعليلـة . الشيخ :

بـــدأنا يف درس زاد املســـتقنع  أو جممـــوع النـــووي أو غريهـــا كـــل التعلـــيالت ضـــوابط ، وأنـــا قلـــت لكـــم أول مـــا الشـــرح 

قلــت لكــم لــو أن أحــدكم ابتــدأ جيمــع هــذه الضــوابط أو التعلــيالت الــيت يعلــل ــا أفادنــا وأفــاد نفســه وأظــن أن األخ 

  ياسر إنه التزم بذلك ما أدري هل وافق على هذا أو ال .

(( الرجــال قوامــون ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أنــه ال واليــة للنســاء علــى الرجــال ال يف قضــاء وال إمــارة وال أي شــيء 

فـإن قـال  فمن انعكس فقد خالف سنة اهللا عزوجل ، من جعل للمرأة والية فقد خالف سـنة اهللا . على النساء ))

قائل: أليست األم تكون ولية على أوالدهـا وعلـى أمـواهلم ؟ قلنـا: هـذه واليـة خاصـة ، وواليـة طارئـة خبـالف الواليـة 

فــإن قــال قائــل: جنــد  . ( لــن يفلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأة )اهللا عليــه وآلــه وســلم:  العامــة ؛ وهلــذا قــال النــيب صــلى

بعـض النســاء تكــون رئيســة للــوزراء ، تكــون رئيســة اجلمهوريــة ، تكــون ملكــة ؟    قلنــا: ولكــن انظــر إىل حــال املــوىل 

لكــن تــأخروا مبقــدار مــا علــيهم ، لــو مل تقــم علــيهم هــذه املــرأة لكــانوا أصــلح حــاال بالشــك ولكــانوا أفلــح وأجنــح ؛ و 

تولت عليهم هذه املرأة ، وانظر مثال إىل بريطانيا ، كانت بريطانيا أكرب دول املسـتعمرين اسـتعمارا حـىت قيـل إـا ال 



تغيب الشمس عن مستعمراا ، واآلن تقلصت حىت صارت باملرتبة الثالثـة ، كـل ذلـك ألـا تسـتويل علـيهم النسـاء 

وقلنـا إنـه يسـتنبط منهـا كراهـة السـؤال سـؤال املـال ألن اهللا  (( وبما أنفقـوا مـن أمـوالهم ))انتهينا إىل قوله تعـاىل:  .

( اليـد العليـا خيـر مـن اليـد السـفلى ) جعل للمعطي فضال على املعطى ويشهد هلـذا قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم: 

واملال كمـا هـو معـروف كـل  الهم ))(( من أمو قوله: ومن فوائدها:  واليد العليا يد املعطي اليد السفلى يد اآلخذ .

ما يتمول من أعيان ومنافع وغريه ، كل ما يتمول ؛ فيؤخذ منه: أن هؤالء ال ينفقون إال مما تيقنـوا أنـه مالـه وأـم ال 

ومـن فوائـدها: أن النسـاء ينقسـمن إىل قسـمني ؛ تؤخـذ مـن أيـن ؟ صـاحلا مطيعـا لزوجهـا  يعتدون على أموال أحد .

ومــن فوائــدها: الثنــاء علــى حفــظ الغيــب أي مــا كــان ســرا بينــك وبــني أخيــك ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن  ، و ناشــزة .

(( أن للــزوج ســلطة علـى زوجتــه ؛ مـن أيــن تؤخــذ ؟ ومــن فوائـدها:  . (( حافظــات للغيــب بمـا حفــظ اهللا ))قولـه: 

(( فعظــــوهن ولــــه: ومــــن فوائــــدها: التــــدرج يف التعــــذيب ؛ لق . ... فــــإن أطعــــنكم فــــال تبتغــــوا علــــيهن ســــبيال ))

ومــــن فوائــــدها: اإلشــــارة إىل أن اهللا يــــزع بالســــلطان مــــا ال يــــزع  . واهجــــروهن فــــي المضــــاجع واضــــربوهن ... ))

ومـن  بالقرآن ؛ من أين تؤخذ ؟ حيث أنه رمبا ال يفيد الوعظ فينتقل إىل اهلجر أو الضرب ألنـه قـد يكـون أكثـر ...

الشرعي فإنه ال يرجع إىل التأديب باخلطاب أو بالفعـل احملسـوس ؛  فوائدها: أنه إذا أمكن التأديب باخلطاب الديين

من أيـن تؤخـذ ؟ ألن اهللا بـدأ باملوعظـة قبـل التهجـري والضـرب ، بـدأ باملوعظـة الـيت هـي تليـني القلـب بالشـرع فـإذا مل 

(( لــه تعــاىل: ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن فــراش الــزوج والزوجــة واحــد ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قو  ميكــن فبالعقوبــة .

ومــن  فــدل ذلــك علــى أن هجــر اإلنســان لفــراش زوجتــه ال يكــون إال عنــد النشــوز . واهجــروهن فــي المضــاجع ))

هذا التعذيب يدل على أا حرام ، نعـم حيـث قوبـل هـذا فوائدها: حترمي نشوز املرأة على زوجها ؛ من أين تؤخذ ؟ 

اإلشارة إىل أنه ال جيوز اهلجر بالكالم ؛ من أيـن تؤخـذ ؟ مـن ومن فوائدها:  النشوز باملوعظة مث اهلجرة مث الضرب .

فهـل جيـوز اهلجـر يف الكـالم ؟ اجلـواب جيـوز خبـالل ثالثـة أيـام فقـط ؛ لقـول  (( واهجروهن في المضاجع ))قوله: 

( ال يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعـرض هـذا ويعـرض هـذا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

الرتبيــة املعاصــرين الــذين يقولــون إنــه ال  ومــن فوائــدها: بطــالن قــول بعــض علمــاء . همــا الــذي يبــدأ بــالكالم )وخير 

؛ وهل يف السنة شاهد على ذلك أيضا ؟ نعم هـو قولـه صـلى  (( واضربوهن ))؛ من قوله:  حتصل الرتبية بالضرب

لرتبية الـذين يقولـون إن الضـرب ال يفيـد وإمنـا وذا يبطل قول علماء ا ( واضربوهم عليها لعشر )اهللا عليه وسلم: 

أنـه عنـد  (( فـإن أطعـنكم فـال تبغـوا علـيهن ))ومن فوائدها: املكافئة باملثل ؛ من أين ؟ من قوله:  يقسي القلب .

(( فـال عمـا مضـى ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه:  ومـن فوائـدها: التغافـل الطاعـة ال جيـوز لإلنسـان أن يبغـي عليهـا سـبيال .

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن الــذي لــه  ؛ كيــف ذلــك ؟ ألنــه يشــمل املاضــي واملســتقبل .  تبغــوا علــيهن ســبيال ))



؛ ورأى النـيب صـلى  (( إن اهللا كـان علينـا كبيـرا ))علو املطلـق هـو اهللا فـال تتعـال علـى غـريه ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

ليه الصالة والسـالم مسـع الرجـل هـذا الصـحايب صـوتا يـا فـالن يـا اهللا عليه وآله وسلم رجال يضرب غالمه فقال له ع

فالن اهللا أقدر عليك منك على هذا العبد ، فالتفـت فـإذا هـو رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـأعتق العبـد ؛ 

المسـني إثبـات هـذين ا ومن فوائـدها: ففي هذا إشارة إىل أن كل إنسان يتعاىل يف نفسه أن يتذكر علو اهللا عزوجل .

؛ هــل علــو اهللا معنــوي أو حســي ؟ حســي ومعنــوي ، يشــمل ؟ علــو الــذات وعلــو  ومهــا: العلــي ، الكبــري هللا عزوجــل

مـا هـو مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة يف هـذه املسـألة  الصفات ، علو الذات وعلو الصـفات يشـمل القـدر والقهـر .

ات ؛ مـن خـالفهم ؟ طائفـة قـالوا بـأن اهللا يف  ومذهب من خالفهم ؟ يثبت أن هلا معنيـني : علـو الـذات وعلـو الصـف

الــذين قــالوا ؟ لكــن مــاذا يقولــون ؟ حــىت الــذين قــالوا إن بذاتــه يف كــل  ن ، هــذا واحــد ؛ وطائفــة أخــرى ؟ كــل مكــا

مكــــان ينكــــرون علــــو الــــذات ؛ نعــــم أخ ؟ يقولــــون إن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل ال فــــوق وال حتــــت وال يف اخلــــارج وال يف 

يعــين إذا طائفتــان متطرفــان ، طائفــة أثبتــت أن اهللا يف كــل مكــان وطائفــة نفــت أن يكــون اهللا يف الــداخل ... ؛ متــام 

مكان ؛ عرفتم ؟ طائفة يقول إن اهللا ال فوق العامل وال حتته وال داخله وال خارجه وال متصـل وال منفصـل وال مبـاين 

سـبكتكني البـن فـورك ، قـال: بـني  بن وال حمائ وال نصف بأي شيء من هذا ؛ وهؤالء يف احلقيقة كما قال حممود

للفرق بني إهلك وبني العدم ؛ وصحيح هذا هو العدم ؛ والـذين قـالوا إن اهللا يف كـل مكـان أيضـا مل يقـدروا اهللا حـق 

قـدره ألــم جعلـوا يف أمــاكن القــذر وأمـاكن الشــرف وأمـاكن اللغــو ويف كــل مكـان ؛ إذا حنــن نـؤمن بــأن اهللا ســبحانه 

وق مجيـــع اخللـــق وأن اخللــق بالنســـبة إليـــه لــيس إال كحبـــة خـــردل يف كــف أحـــدنا ولـــيس بشـــيء وتعــاىل عـــال بذاتـــه فــ

يعـــين الكربيـــاء أو مـــا هـــو أعـــم ؟ مـــا أعـــم ، يعـــين ( عليـــا كبيـــرا )) بالنســبة هللا عزوجـــل ؛ الكبـــري هنـــا املـــراد بـــالكبري (

وقـــال ســـبحانه  واألرض ))(( ولـــه الكبريـــاء فـــي الســـموات الكربيـــاء الـــذي هـــو الكـــرب املعنـــوي كمـــا قـــال تعـــاىل: 

(( ومــن فوائـد اآليــة الكرميــة:  وكـذلك أن كــل شــيء بالنسـبة إىل ذاتــه لـيس بشــيء . (( الجبــار المتكبــر ))وتعـاىل: 

مــن فوائــدها: وجــوب عنايــة األمــور  وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ... ))

ومـن فوائـدها: أن املبعـوثني حكمـان وليسـا وكيلـني   هنا قلنا لوالة األمـور . واخلطاب (( فابعثوا ))باتمع ؛ لقوله: 

  واحلكم مستقل أو وكيل ؟ مستقل .(( فابعثوا حكما )) كما قاله بعض العلماء ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

 يريـدا إن أهلهـا من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم (( وإن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 وبـذي إحسـانا وبالوالـدين شـيئا بـه تشـركوا وال اهللا خبيـرا واعبـدوا عليما كان اهللا إن بينهما اهللا يوفق إصالحا

 ملكـت ومـا السـبيل وابـن بالجنـب والصـاحب الجنـب والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامى القربى

  .))  فخورا مختاال كان من يحب ال اهللا إن أيمانكم



(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ حنن بصدد استنباط الفوائد واألحكام من اآلية اليت قـرأ األخ وهـي قولـه تعـاىل: 

عشــرين ؟ واحــد  وذكرنــا فوائــد ، كــم ؟ وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ))

نــد احلكمــني علــم بالشــرع ؛ ألن احلكــم ال ميكــن أن مــن فوائــد اآليــة الكرميــة: أنــه البــد أن يكــون ع عشــرين فائــدة .

(( يــا حيكــم إال بعــد العلــم ، والبــد أن يكــون عنــدمها أمانــة وثقــة دينيــة ؛ ألن غــري الثقــة ال يــؤمن ، وقــد قــال تعــاىل: 

واحلاكم خمـرب وملـزم وفاصـل ، فهـو خمـرب عـن حكـم اهللا وملـزم مبـا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أنــه ينبغــي أن يكــون  حيكــم بــه وفاصــل بــني اخلصــمني فالبــد أن يكــون عــدال يف دينــه .

ألن الـذي مـن أهلـه وأهلهـا أقـرب إىل (( من أهلـه )) (( مـن أهلهـا )) احلاكم عاملا بأحوال من حيكم فيه ؛ لقوله: 

يــويل قاضــيا علــى قــوم ال يعــرف طبــائعهم وال يعــرف العلــم حباهلمــا مــن الرجــل األجنــيب ؛ وعلــى هــذا فــال ينبغــي أن 

ومـن فوائـدها: جـواز حكـم القريـب لقريـب  لسام وال يعـرف أحـواهلم فـإن هـذا يفـوت بـه شـيء كثـري مـن القضـاء .

أو عليـه ؛ أمــا حكمــه عليــه فـال إشــكال فيــه النتفــاء التهمــة ؛ وأمـا حكمــه لــه فقــد يكـون فيــه مــة ، حكــم القريــب 

شــيء الــذي ميكــن أن يكــون فيــه التهمــة الــيت متنــع مــن نفــوذ احلكــم ؟ قــال بعــض العلمــاء: إن لقريــب ؛ فمــا هــو ال

اإلنســـان ال حيكـــم ألصـــله وال لفرعـــه وال لزوجـــه ؛ ألنـــه مـــتهم لقـــوة الصـــلة ؛ ففرعـــه بعـــض منـــه لقـــول الرســـول عليـــه 

صــله وال لفرعــه ؛ وأصــله هــو بضــعة منــه ؛ وعلــى هــذا فــال حيكــم أل ( إنمــا فاطمــة بضــعة منــي )الصــالة والســالم: 

والقول الصحيح أنه حيكم ألصله وفرعه إذا قويت الثقة ، ونتأكـد هنـا يف الثقـة أكثـر ممـا نتأكـد مـن األجنـيب أو مـن 

(( إن يريــدا إصــالحا يوفــق اهللا  ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل حســن النيــة يف احلكــم ؛ لقولــه تعــاىل: القريــب البعيــد .

 احملكم أن يكون رائـده اإلصـالح ال غـري ال إرضـاء فـالن وال فـالن ، اإلصـالح .وأنه جيب على اإلنسان بينهما )) 

    ومن فوائدها: أن النية الطيبة

 



 يريـــدا إن أهلهـــا مـــن وحكمـــا أهلـــه مـــن حكمـــا فـــابعثوا بينهمـــا شـــقاق خفـــتم (( وإنتتمـــة فوائـــد اآليـــة الكرميـــة: 

ومـن فوائـدها: اإلشـارة إىل حسـن النيـة يف احلكـم ؛ لقولـه  )) . خبيرا عليما كان اهللا إن بينهما اهللا يوفق إصالحا

وأنه جيـب علـى اإلنسـان احملكـم أن يكـون رائـده اإلصـالح ال غـري  (( إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما ))تعاىل: 

(( إن يريدا إصـالحا يوفـق لصالح العمل ؛ لقوله:  النية الطيبة سببومن فوائدها: أن  ال إرضاء فالن وال فالن .

وأن سـوء النيـة يفضـي إىل فسـاد  وعلى هذا فنأخذ فائدتني معاكستني: حترمي سوء النية يف احلكم ، .اهللا بينهما )) 

ومـن فوائـدها: أن األمـور بيـد اهللا عزوجـل حـىت األمـور اجلزئيـة ؛ لقولـه:  األمر ؛ ألن ما حصـل بشـيء فـات بفواتـه .

فيكــون يف هــذا رد علــى املعتزلــة الــذين يــرون أن العبــاد خيلقــون أفعــاهلم وال عالقــة هللا ــا ،  (( يوفــق اهللا بينهمــا ))

ومـن فوائـدها: أن اجلـزاء مـن جــنس العمـل ؛ وجهـه أمـا ملـا أرادا اإلصـالح أثـام اهللا عزوجــل  يـة .وهـم املعتزلـة قدر 

ومــن فوائــدها: إثبــات صــفيت العلــم واخلــربة ؛ لقولــه  . (( إن يريــدا إصــالحا يوفــق اهللا بينهمــا ))بــالتوفيق ؛ لقولــه: 

وهــل يســتفاد مــن  ــا العلــم ببــواطن األمــور .واخلــربة أخــص مــن العلــم ؛ أل (( إن اهللا كــان عليمــا خبيــرا ))تعــاىل: 

أنــه اآلن لــيس كــذلك ؟ ال ؛ كيــف نفهــم " كــان " والزال " كــان " فعــل ماضــي ؟  (( كــان عليمــا خبيــرا ))قولــه: 

ليســت علــى مرادهــا ؛ مــا املــراد ــا ؟ حتقيــق الصــفة فهــي مســلوبة الزمــان . أظــن ذكرنــا أن احلكمــني هلمــا أن يفرقــا 

عــوض ؟ ال ؛ إذا يســتفاد مــن هــذه اآليــة الكرميــة: أن هلــذين احلكمــني التفــريط والتوفيــق بــني وجيمعــا بعــوض وبغــري 

ومـن فوائـدها: أن حكمهمـا ملـزم ؛ ألن اهللا  الزوجني اللذين خيـف الشـقاق بينهمـا سـواء بعـوض أو بـدون عـوض .

 وبالوالـدين شـيئا بـه تشـركوا وال اهللا (( واعبـدوامث قال اهللا تعـاىل:  مسامها حكما واحلكم قوله الزم وفصله فصل .

العبادة التذلل وال ... واخلضوع والتواضع وما أشبه ذلك ، وكلها تدور علـى الـذل ،  إحسانا ... )) (( اعبدوا ))

ومنه قـوهلم " طريـق معبـد " يعـين مـذلل للسـالكني مهيئـا لـه ؛ واملـراد بعبـادة اهللا سـبحانه وتعـاىل القيـام بـأمره ، القيـام 

ـــاد ـــه شـــيئا )) ة اهللا بـــأمره هـــي عب ـــدوا اهللا وال تشـــركوا ب ـــاهللا (( اعب ـــة ؛ والشـــرك أن يســـاوى غـــري اهللا ب " ال " الناهي

وال غـريه ،  : ال تشـركوا بـاهللا نبيـا وال رسـوال وال ملكـانكـرة يف سـياق النهـي فـتعم (( شيئا ))فيجعل ندا له ؛ وقوله: 

الفوائــد مــا فيــه   اســتنباطســيأيت إن شــاء اهللا يف أي شــيء ؛ مث النهــي عــن الشــرك يشــمل أي نــوع مــن أنــواع الشــرك و 

ال تسـاووا غـريه بـه فيمـا هـو مـن حقـوق  (( ال تشـركوا بـه ))معىن (( واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ))  كفاية .

حق الوالدين على حق اهللا عزوجل ؛ ألن حق اهللا أعظـم احلقـوق وحـق الرسـول  عطف (( وبالوالدين إحسانا ))؛ 

العبــادة ال تــتم إال بــإخالص ومتابعـــة  عليــه الصــالة والســالم أعظــم مــن حــق الوالــدين لكنــه داخــل يف حــق اهللا ألن

، ويـدخل يف ذلـك  بواملتابعة هـي أداء حـق الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ الوالـدين تثنيـة الوالـد ، ومهـا: األم واأل

مصـدر أحسـن حيسـن ؛ وهـل اجلـار  (( إحسـانا ))اجلد واجلدة ولكن حق األقرب فاألقرب أوىل من أبعـد ؛ وقولـه: 



واـــرور متعلـــق بـــه أو هـــو متعلـــق بفعـــل حمـــذوف دل عليـــه املصـــدر ؟ فعلـــى األول يكـــون تقـــدير الكـــالم: وإحســـانا 

ثاين يكون التقـدير: وأحسـنوا بالوالـدين إحسـانا ، وهـذا أقـرب أن بوالدين ويكون املصدر هنا مبعىن الفعل ؛ وعلى ال

يكــون اجلــار واــرور متعلقــا باحملــذوف دل عليــه املصــدر املوجــود ؛ وذلــك ألن عمــل املصــدر ضــعيف فــال يصــدقه 

مفعــول مطلــق عاملــه حمــذوف أحســنوا  (( إحســانا ))معمولــة ، فاملصــدر ال يعمــل فيمــا قبلــه ؛ وعلــى هــذا فنقــول: 

لدين إحسانا ؛ معاملة الوالدين ال ختلوا مـن إحـدى حـاالت ثالثـة: إسـاءة ، إحسـان ، ال إسـاءة وال إحسـان ؛ بالوا

(( وبـــذي واملــأمور بــه هــو اإلحســان ، وضــده اإلســاءة أو ال إســاءة وال إحســان ؛ فالبــد مــن إحســان بالوالــدين ؛ 

دليل علــى أن القــرىب مبعــىن القرابــة قولــه تعــاىل: مبعــىن القرابــة ، والــ (( القربــى ))" ذي " مبعــىن صــاحب و  القربــى ))

أي املودة يف القرابـة ، هـذا هـو الصـحيح أي بسـبب القرابـة  (( قل ال أسألكم عليه أجر إال المودة في القربى ))

صـــاحب بأي  (( بـــذي القـــرىب ))أي ال أســـألكم عليـــه أجـــرا ولكـــن ودوين بســـبب قرابـــة مـــنكم ألنـــين ابـــنكم ؛ فهنـــا 

مــن الــذي وصــلك علــى الوالــدين أوال وثــىن بالقرابــة وذلــك ألنــه ال قرابــة لــك إال بواســطة الوالــدين ، فــنص القرابــة ؛ 

(( واليتـامى أو خبالك أو بأخيك أو بأختـك إال الوالـدان ؛ وهلـذا جعلـت منزلـة القرابـة بعـد منزلـة الوالـدين  بعمك ؟

مجــع يتــيم وهــو مــن مــات أبــوه قبــل أن يبلــغ ، أي مــن مــات أبــوه قبــل أن يبلــغ أي أبــوه ؟ ال ، الولــد ؟ نعــم مــن  ))

مربيــه وهــو األب ؛ فأمــا مــن مــات قبــل أن يبلــغ أي الولــد ؛ وإمنــا أمــر باإلحســان إىل اليتــامى النكســار قلــوم بفقــد 

وهــو املعــدم مــن املــال ويــدخل هنــا الفقــري ؛ ألن مجــع مســكني  (( والمســاكين ))مـات أمــه دون أبيــه فلــيس بيتــيم ؛ 

الفقــري واملســكني كلمتــان إن ذكرتــا مجيعــا اختلــف املعــىن فيهمــا مجيعــا وإن انفصــلت إحــدامها األخــرى صــارت كــل 

واحدة مبعىن األخرى ؛ ومسي املعـدم مسـكينا ألن الفقـر أسـكنه وأذلـه ـ نسـأل اهللا لنـا ولكـن العافيـة ـ اإلنسـان الفقـري 

ذا ال يطمـــع أن يصـــل إىل املرتبـــة الـــيت وصـــل إليهـــا األغنيـــاء إال إذا كـــان فيـــه وصـــف يصـــعد بـــه إىل درجـــة ذليـــل وهلـــ

األغنيــاء ، فمــثال اإلنســان الفقــري يعــرف نفســه أنــه مــنحط الرتبــة عــن اآلخــر لكــن لــو فــرض أن هــذا اإلنســان الفقــري 

و أكثــر ، لــو فرضــنا أن هــذا الفقــري ذو شــجاع صــار هــذا الوصــف الــذي فيــه يرقيــه إىل أن يكــون يف مرتبــة األغنيــاء أ

علم صار يف مرتبـة يرقيـه إىل درجـة األغنيـاء أو أكثـر ؛ لكـن جمـرد كونـه آدميـا وهـو فقـري ال يطمـع أن ينـال إىل مرتبـة 

اجلار هو من كان قريبـا منـك يف  (( والجار ذي القربى والجار الجنب ))األغنياء ؛ وهلذا وصى به اهللا عزوجل ؛ 

ب يف املنـزل ، فمـثال األخ أنـس جـار لعبيـد اهللا ألـيس كـذلك ؟ اجلـار مـن كـان قريبـا منـك يف املنــزل ، منزلـك ، القريـ

ومــن املعلــوم أنــه خيتلــف قربــه حبســب املســافة ؛ ولكــن القريــب اجلــار إمــا أن يكــون قريبــا منــك يف النســب أو بعيــدا ؛ 

أي البعيـد ؛ ألن اجلـيم (( والجار الجنب )) ، أي ذا قرابـة  (( ذي القربى ))وأشار اهللا تعاىل إىل الصنفني فقال: 

(( الجـار والنون والباء كلها مادة تدل على البعد ، فاملعىن اجلار البعيد الذي ليس بينك وبينـه قرابـة ؛ وقيـل: املعـىن 



البعيـــد يف الســـكن ؛ ولكـــن املعـــىن األول أصـــح  (( والجـــار الجنـــب ))القريـــب منـــك يف الســـكن ،  ذي القربـــى ))

يعلـم منـه أنـه كلمـا قـرب منـك يف ألن اجلار هو من قرب منك يف املنـزل  (( والجار ))الثاين يغين عنه قوله: واملعىن 

الصـــاحب باجلنــب يعـــين الـــذي يصــاحبك يف جنبـــك ؛ وقـــد  (( والصـــاحب بالجنـــب ))املنــزل كـــان أقــرب جـــورا ؛ 

حيتمـل املعنيـني فيحمـل عليهمـا ؛  اختلف املفسرون فيـه فقيـل: إنـه زوجـة ، وقيـل: إنـه صـاحبك يف السـفر ؛ واللفـظ

بالصاحب يف السفر ؛ ألن كل واحد منهمـا لـه حـق  فاإلنسان مأمور بأن حيسن بالصاحب باجلنب أي بالزوجة أو

الطريق ، ومسي املسافر ابـن سـبيل  (( السبيل ))أي املسافر ، و (( وابن السبيل )) (( ابن السبيل ))بالصحبة ؛ 

يقــال: ابــن املــاء ، لطــري املــالزم للمــاء ، فيــه طيــور اآلن دائمــا تــالزم املــاء ، دائمــا تكــون مبالزمتــه لــه أي للطريــق كمــا 

على البحار تلتقط ما حيصل من مسك وغريها ، فيسمى هـذا الطـري ابـن املـاء ؛ يسـمى املسـافر الـذي جـد بـه السـري 

ملكـت أميـانكم ؛ كلمـة " مـا " أي أحسـنوا مبـا  (( وما ملكت أيمـانكم ))؛ يسمى ابن السبيل ألنه مالزم للطريق 

اسم موصول أي والذي ملكت أميانكم ، واالسم املوصول يفيد العموم فيشمل مـا ملكـت أمياننـا مـن اإلنسـان ومـا 

ملكت أمياننا من احليـوان ، وكالمهـا مـأمور باإلحسـان إليـه ؛ واإلحسـان إىل أوكـد مـن اإلحسـان إىل البهـائم ؛ وهلـذا 

(( مــا ملكــت جــل مصــلحتنا ، نــذبح هــذه الشــاة نتفكــه ــا حلمــا ؛ وعلــى هــذا فنقــول جنــد أننــا نقتــل البهــائم مــن أ

يشمل اإلنسان واحليوان ؛ ولكنه باإلنسان أوكـد ؛ ألن حـق اإلنسـان أعظـم مـن حـق احليـوان ؛ مث قـال  أيمانكم ))

ي كــان خمتــاال ، "  إن اهللا ال حيــب الــذ (( إن اهللا ال يحــب مــن كــان مختــاال فخــورا ))اهللا عزوجــل يف ختــام اآليــة: 

كــان " هنــا فعــل ماضــي لكنهــا مســلوبة الزمنيــة ، واملــراد ال حيــب مــن اتصــف باالختيــال والفــخ ، واملختــال يف هيئتــه 

بفعلـه فـإن اهللا ال حيبـه ، ومــن  باللسـان ؛ فمـن كـان خمتـاال يكـون والفخـور بلسـانه ، فاالختيـال يكـون بالفعـل والفـخ 

يضـا ؛ وخـتم اآليـة ـذه اجلملـة ألن الغالـب أن مـن يسـتكرب عـن عبـادة اهللا وعـن كان فخورا بقوله فإن اهللا ال حيبـه أ

ـــة  ـــاال وفيـــه فخـــا واســـتنكارا واســـتكبارا ؛ فلهـــذا خـــتم اهللا هـــذه اآلي ـــه اختي ـــه أن في هـــذه الوصـــايا النافعـــة الغالـــب علي

هـذه اآليـة كمـا  . )) (( إن اهللا ال يحـب مـن كـان مختـاال فخـورااملشتملة على هذه الوصايا العظيمة ذه اجلملـة 

(( ترون فيها بيان احلقوق ، حق اهللا وحق غريه من الناس وغـري النـاس ؛ فمـن فوائـدها: وجـوب عبـادة اهللا ؛ لقولـه: 

 واألمــر هنـا للوجــوب باإلمجــاع وال أحــد ينكــر ، وال أحــد ميكــن أن يقــول هــذا األمــر لالســتحباب . واعبــدوا اهللا ))

ومــن فوائــدها: أن الشــرك بأنواعــه صــغريه وكبــريه  . (( وال تشــركوا بــه شــيئا ))ه: ومــن فوائــدها: حتــرمي الشــرك ؛ لقولــ

وعليــه يكــون الريـاء حرامــا ألنــه شــرك ؛ ويكــون احللــف  (( وال تشــركوا بــه شــيئا ))خفيـه  وجليــه كلــه حمــرم ؛ لقولــه: 

نـت ، ومـا أشـبه ذلـك ألنـه شـرك بغري اهللا حراما ألنه شرك ؛ ويكون تسوية اهللا بغريه حراما يف مثل: مـا يل إال اهللا وأ

؛ والعلمــاء رمحهــم اهللا كتبــوا يف هــذا املوضــوع أي يف الشــرك وأنواعــه كتابــات كثــرية مــن أحســنها " كتــاب التوحيــد " 



ومـن فوائـدها: أن إثبـات احملـض  لشيخ اإلسالم حممد بـن عبـد الوهـاب رمحـه اهللا فإنـه يبـني أنواعـا كثـريا مـن الشـرك .

وذلك أن اإلنسـان قـد يعبـد اهللا  (( وال تشركوا ))ن أين تؤخذ ؟ أنه ملا أمر بالعبادة قال: ال يدل على التوحيد ؛ م

ومـــن  لكـــن يعبـــد غـــريه ؛ فنقـــول: إذا عبـــد مـــع اهللا غـــريه فإنـــه مل خيلـــص العبـــادة هللا واملطلـــوب إخـــالص العبـــادة لـــه .

(( وبالوالـدين ن تعبري القرآن يقـول: لك (( وبالوالدين إحسانا ))فوائدها: وجوب اإلحسان إىل الوالدين ؛ لقوله: 

إيصـــال اإلحســـان  اإلحســـان إىل الوالـــدين الب اإلنســـان ومل يقـــل: وإىل الوالـــدين ؛ ألن املطلـــوب مباشـــرة إحســـانا ))

 فقـــط ، لـــو قـــال: إىل الوالـــدين إحســـانا ، كـــان املطلـــوب إيصـــال اإلحســـان فقـــط ؛ ولكـــن نقـــول املطلـــوب إحســـان

ومــن فوائـــدها: أن أعظــم حقـــوق  اإلحســان إليهمـــا جيــب أن تكـــون حمســنا بـــذلك .بالوالــدين حـــىت مبباشــرة إيصـــال 

البشر حق الوالدين ؛ ألن اهللا جعله مرتبة ثانيـة بعـد حقـه ؛ وال يـرد علـى هـذا حـق الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ 

ول اهللا صـــلى اهللا ألن حـــق الرســـول داخـــل يف حـــق اهللا ؛ ووجهـــه أن العبـــادة ال تـــتم إال بـــاإلخالص هللا واملتابعـــة لرســـ

عليه وآله وسلم ، وإذا حتققت متابعة الرسول فقد أديت حقه ، الرسـول ال يسـأل منـا أجـرا إمنـا يسـألنا أن نتعبـد هللا 

  ومن فوائدها: حترمي اإلساءة إىل الوالدين ؛ ألن األمر بالشيء ي عن ضده . مبا شرعه .

و مقصـر ؟ ميكـن أن نقـول هكـذا ؟ نعـم مـن مل حيسـن وهـل نقـول مـن فوائـدها أيضـا: أن مـن مل حيسـن ومل يسـئ فهـ

ومل يسـئ فهــو مقصــر ؛ ألن اهللا أمــر باإلحســان ؛ وخــالف اإلحسـان شــيئان: إســاءة ، وعــدم اإلســاءة واإلحســان ، 

وفائـدة إعـادة  (( وبذي القربى ))ومن فوائدها: األمر باإلحسان إىل القرابة ؛ لقولـه:  وهذا خالف ما أمر اهللا به .

يف " ذي القــرىب " اإلشــارة إىل أن اإلحســان إىل القرابــة مســتقل مبعــىن أنــه لــو فــرض أن الرجــل لــيس لــه حــرف اجلــر 

والدان فحق القرابة ثابت ، ال نقول إن حقهما مبين على حق الوالدين تابع له ؛ ألن الوالـدين قـد يكونـان ميتـني ، 

سان ؛ من أين يؤخـذ ؟ أن اهللا قـدم الوالـدين ومهـا ومن فوائدها: أن األقرب فاألقرب أوىل باإلح فحق القرابة باقي .

أقــرب القرابــات ، هــذه واحــدة ، فقياســا علــى ذلــك أن نقــول مــن كــان أقــرب مــن بقيــة القرابــات فهــو أحــق ؛ الوجــه 

الثاين: أن املعلق على وصف يقوى بقـوة ذلـك الوصـف ويضـعف بضـعف ذلـك الوصـف ، واحلكـم هنـا معلـق علـى 

كـــان أقـــرب كــان حقـــه أوكـــد ؛ فصــارت داللـــة علـــى أننـــا نقــدم األقـــرب فـــاألقرب مـــن أيــش ؟ علـــى القرابـــة وكــل مـــن  

نعــم والوالــدان أقــرب القرابــات ؛  مــا هــو القياســي يــا عبــد اهللا ؟ وجهــني ؛ الوجــه األول: قياســي ؛ والثــاين: معنــوي ؛

ومــن  نقصـه .الثـاين ؟ أن احلكـم هنـا معلـق علـى وصــف والقاعـدة أمنـا علـق علـى وصـف فإنــه يقـوى بقوتـه ويـنقص ب

واإلحســان إىل اليتــامى يكــون باملــال ويكــون بــالقول  (( واليتــامى ))لقولــه: فوائــدها: األمــر باإلحســان إىل األيتــام ؛ 

ومــن فوائــدها: األمــر  ويكــون بالفعــل يعــين كغــريه مــا ... اإلحســان يكــون بــالقول والفعــل واملــال واجلــاه وكــل شــيء .

وهــل نقــول يف املســاكني كمــا قلنــا يف القــرىب ؟ بــأن مــن كــان  والمســاكين ))(( باإلحســان إىل املســاكني ؛ لقولــه: 



أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد ؟ نعم نعلـق علـى الوصـف ؛ واليتـامى أيضـا ؟ كـذلك ؟ اليتـيم ال يتنـوع ، اليتـيم 

حسـان إىل اجلـار ومن فوائدها: األمـر باإل واحد يعين من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة مها سواء يف اليتم .

وقـد ثبـت عـن النـيب صـلى  (( والجـار ذي القربـى والجـار ذي الجنـب ))سواء كان قريبا أم بعيـدا ؛ لقولـه تعـاىل: 

فعلــق الرســول عليــه الصــالة  ( مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليكــرم جــاره )اهللا عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: 

ومـن فوائـدها: األمـر باإلحسـان إىل  ام اجلـار ، واإلكـرام ضـد اإلهانـة .والسـالم اإلميـان يعـين كمـال اإلميـان علـى إكـر 

وهـل ميكـن أن نقـول  (( والصـاحب فـي الجنـب ))الصاحب باجلنب ، الزوجات واألصـحاب يف السـفر ؛ لقولـه: 

مـــا قلنـــا فيمـــا ســـبق يف األوصـــاف ؟ نقـــول نعـــم الشـــك ، فالنســـاء أعـــين الزوجـــات ختتلـــف صـــفتهن إىل أزواجهـــن ، 

ملسـافرون أصـحاب السـفر ختتلـف صـحبته معـك يف السـفر ؛ فكـل مـن كـان أقـوم ـذه الصـحبة كـان أحــق وكـذلك ا

ومــن فوائــدها: األمــر باإلحســان إىل ابــن الســبيل ؛ ألن الغالــب أنــه يكــون حمتاجــا ، وإذا قــدر انتفــاع  باإلحســان .

ىل مــن يدلــه علــى الطريــق إىل مــن يدلــه حاجتــه ... فإنــه يكــون غريبــا يف الــبالد والغريــب حيتــاج إىل العنايــة ، حيتــاج إ

(( أو مــا ومــن فوائــدها: األمــر باإلحســان إىل مــا ملكــت األميــان ؛ لقولــه:  علــى مــا فيــه مصــاحله ، فهــو يف حاجــة .

ومـن فوائـدها: جـواز التعبـري بـالبعض عـن الكـل  من آدمي أو حيوان ؛ ألنـه كـل ملـك ألمياننـا . ملكت أيمانكم ))

هــل نأخــذ مــن هــذه اآليــة الكرميــة:  واملــراد مــا ملكــتم لكــن هــذا شــيء معلــوم . انكم ))(( مــا ملكــت أيمــ؛ لقولــه: 

حترمي اإلساءة إىل من ذكر ؟ نعم ، وجهـه ؟ أن األمـر بالشـيء ـي عـن ضـده ؛ فـإذا كـان اهللا تعـاىل أمـر باإلحسـان 

قرىب مث اليتـامى مث املسـاكني مث بـالإىل هؤالء فاإلساءة إىل هؤالء حمـرم ؛ ومـن أشـد مـا يكـون اإلسـاءة إىل الوالـدين مث 

( واهللا ال يؤمن ، أو قـال والـذي نفسـي بيـده ال يـؤمن مـن ال اجلريان ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يعــين ظلمــه و... فنفــى اإلميــان عــن الشــخص الــذي ال يــأمن جــاره بوائقــه فكيــف مبــن أصــابته يــأمن جــاره بوائقــه ) 

ومـن فوائـدها: عنايـة اهللا سـبحانه وتعـاىل بعبـاده ؛ يؤخـذ مـن وجـوه يف  اهللا السـالمة . بوائق جـاره يكـون أشـد نسـأل

هذه اآلية ؛ أوال: من جهة القيام بـاحلق يف الوالـدين و القرابـات ؛ وثانيـا: مـن جهـة جـرب الـنقص الـذي حيصـل علـى 

ئـام بـني النـاس وعظـم الكراهيـة بعض الناس مثل املسـاكني واليتـامى ؛ وثالثـا: أن حسـن اجلـوار سـبب لاللتحـام وااللت

والبغضــاء ؛ وهلــذا ... يف وقتنــا اآلن مــع األســف أن كثــريا مــن اجلــريان ال يعــرف جــاره وال يــدعوه يف املناســبات وال 

( إذا طبخت المرقـة فـأكثر ماءهـا وتعاهـد جيرانـك يرسل إليه اهلدايا ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ومـن فوائـدها: أن  وجود مع أنه فيه فائدة اجتماعية عظيمة ، فهـو مـن عنايـة اهللا بـاخللق .وهذا مع األسف غري م )

حيــث أمــر الولــد أن  (( وبالوالــدين إحســانا ))مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: اهللا تعــاىل أرحــم باإلنســان مــن أوالده ؛ 

تعــــاىل: (( يوصــــيكم اهللا يف  حيســـن إىل والــــده ، وهــــذا يــــدل علـــى أن اهللا أرحــــم باإلنســــان مــــن أوالده كمـــا أن قولــــه



أوالدكم )) يدل على أن اهللا أرحم باإلنسان من والديه ، وهذا هـو الواقـع ؛ كانـت امـرأة فقـدت صـبيا هلـا يف السـيب 

أخذتـــه  فجــاءت إىل النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم إىل املدينـــة تنظـــر يف الســبايا وقـــد زاغ عقلهـــا فلمـــا وجـــدت صـــبيها

سول عليه الصالة والسالم: أترون هذه تلقي ولدها يف النار ؟ قـالوا ال يـا رسـول اهللا وضمته على صدرها ، فقال الر 

أرحـم مـن هـذه الوالـدة بولـدها ـ اللهـم لـك احلمـد ـ اهللا أرحـم بعبـاده مـن هـذه الوالـدة بعبـاده ، ال ميكـن ، قـال: اهللا 

(( ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا  م ؛ وال يصــيبنا مــا أصــابه مــا يصــيبنا ممــا خيــالف الرمحــة إال بأســباب ذنــو  بولــدها

(( إن اهللا ال يحــب ومــن فوائــدها: إثبــات حمبـة اهللا ؛ مــن أيــن ؟ مــن قولــه:  كسـبت أيــديكم ويعفــو عــن كثيــر )) .

مفهومــه املخـالف أنــه حيــب مـن لــيس خمتــاال وال فخـورا ؛ ولكــن لــو هــذا نفـي للمحبــة ؛ مـن كــان مختــاال فخــورا )) 

قــال قائــل: هــذا نفــي ولــيس بإثبــات مــاذا تقــول ؟ نقــول: لــو كانــت احملبــة منتفيــة وال جتــوز علــى اهللا مل يكــن لنفيهــا 

قـة وأنـه فائدة هنا ؛ وعلى هذا فإا تـدل علـى إثبـات احملبـة هللا ، ومـذهب السـلف وأهـل السـنة إثبـات احملبـة هللا حقي

جعــل وعــال حيــب ، حيــب وأن حمبتــه تتعلــق باألعمــال وتتعلــق باألشــخاص وتتعلــق باألزمنــة وتتعلــق باألمكنــة ؛ فقــد 

وهــذا تعليــق  ( أي العمــل أحــب إلــى اهللا ؟ قــال الصــالة علــى وقتهــا اهللا )ســئل الرســول عليــه الصــالة والســالم: 

باألشـخاص املعينـني  يحب الذين يقاتلون فـي سـبيله صـفا )) (( إن اهللاحملبة مباذا ؟ باألعمال ، وقال اهللا تعاىل: 

ـــه الصـــالة والســـالم: بالوصـــف  ( إن اهللا اتخـــذني ، وتكـــون باألشـــخاص املعينـــني بالشـــخص ، كقـــول الرســـول علي

واخللـــة أعلـــى أنـــواع احملبـــة ؛ وتكـــون معلقـــة باألمـــاكن ( أحـــب البقـــاء إىل اهللا  خلـــيال كمـــا اتخـــذ ابـــراهيم خلـــيال )

( مــا مــن أيــام العمــل الصــالح بهــن أحــب إلــى اهللا مــن هــذه ؛ ورمبــا يكــون متعلقــة بــالزمن مثـل قولــه: مسـاجدها ) 

فإن الزمن كان حمبوبا إىل اهللا فيها ألن اهللا حيبه ح ويف هذا االسـتدالل ضـعف لكـن علـى كـل حـال  األيام العشر )

هـل أحـد مـن  قول شيخ ؟ القول من األعمال .حمبة اهللا عزوجل تكون مقيدة مبا قيده اهللا به فهي ثابتة هللا حقا ؛ ال

النــاس أنكــر احملبــة ؟ نعــم أنكرهـــا املتعطلــة مــن األشــاعرة ، املعتزلــة ، واجلهميـــة ، ومــن شــاهم ، قــالوا ال ميكـــن اهللا 

حيب ؛ احملبة ال تكون إال بني شيئني متناسبني ، حيب الرجل زوجته ، حيـب ابنـه ، حيـب صـديقه ؛ وال تناسـب بـني 

املخلــوق ، فكيــف حيــب اهللا الشــخص ؟ كيــف حيــب الرســول ؟ كيــف حيــب كــذا ؟ طيــب يف القــرآن ؛ قــالوا اخلــالق و 

؛ إذا قلنـا إرادة الثـواب فـاإلرادة ال تكـون املراد باحملبة إرادة الثـواب أو الثـواب نفسـه ، إرادة الثـواب أو الثـواب نفسـه 

هــل يريــد اهللا أن يثــب أحــدا وهــو يكرهــه ؟ ال  إال علــى شــيء حمبــوب يعــين إرادة الثــواب ال تكــون إال علــى شــيء ،

ميكــن ؛ إذا مــادمتم أثبــتم الثــواب يلــزمكم أن تثبتــوا اإلرادة إذ ال ميكــن أن تكــون إرادة الثــواب أو الثــواب نفســه إال 

علـى شـيء حمبـوب هللا ؛ وأمـا قـولكم إن احملبـة ال تكـون إال بــني شـيئني متناسـبني فقـول باطـل ، فقـد ثبـت عـن النــيب 

واجلبل كومـة مـن األحجـار واألتربـة وغريهـا ، مجـاد ومـع  ( أحد جبل يحبنا ونحبه )صالة والسالم أنه قال: عليه ال



ذلك قال: حيبنا وحنبه ؛ وكذلك أيضا حيوان حيبـه اإلنسـان وهـو حيـب اإلنسـان ، كـون اإلنسـان حيبـه واضـح ، كثـريا 

لكن هـي حتبـك ؟ نعـم ، كيـف ؟ مشـاهد هـذا ،  ما حتب مثال البعري بعريك أو بعري غريك أو شاتك أو شاة غريك ؛

العبري تأيت إىل راعيها صاحبها من بني الناس ، تأيت إليه وتدلك به وتستجديه وقد شوهد يف اإلبـل أن اإلنسـان إذا 

ن أراد أن ينام يف الليايل الباردة جيعل البعري بينه وبـني الـريح وينـام حتـت البعـري يف حضـنها وأن البعـري متيـل عليـه لتكـو 

لـى أـا حتبـه عليه كالغطاء ، حيدثنا بذلك أهل اجلمال يقول تراجع عليه حىت يدفع منها وتقيه الريح ، وهذا يدل ع

  ما راح تقيه الريح والربد . ، لو كانت تكرهه

 فضــله مــن اهللا آتــاهم مـا ويكتمــون بالبخــل النــاس ويـأمرون يبخلــون (( الــذينأعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الـرجيم ؛ 

 يكـن ومـن اآلخـر بـاليوم وال بـاهللا يؤمنـون وال الناس رئاء أموالهم ينفقون مهينا والذين عذابا للكافرين وأعتدنا

 بهـم اهللا وكـان اهللا رزقهـم ممـا وأنفقـوا اآلخـر واليـوم بـاهللا آمنـوا لـو علـيهم ومـاذاقرينـا  فساء قرينا له الشيطان

  .عليما )) 

(( واعبــدوا اهللا وال تشــركوا أعـوذ بـاهللا مــن الشـيطان الــرجيم ؛ قـال اهللا تبــارك وتعـاىل يف ختــام آيـة احلقــوق العشـرة: 

خمتــاال يف هيئتــه ، فخــورا يف  (( إن اهللا ال يحــب مــن كــان مختــاال فخــورا ))قــال يف ختــام هــذه اآليــة:  بــه شــيئا ))

هــو عليــه مــن الصــفات افتخــارا علــى النــاس ال إخبــارا بنعمــة اهللا لســانه يف قولــه ؛ واملــراد بــالفخور الــذي يتحــدث مبــا 

عزوجــل ، فأمــا إذا كــان إخبــارا بنعمــة اهللا فإنــه حتــدث بنعمــة اهللا وهــو مشــروع ؛ بــني اهللا مــن صــفات هــذا املختــال 

 جيـوز أن تكـون بـدال مـن " مـن " يف قـول (( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخـل )) (( الـذين ))الفخور قال: 

باعتبــار املعــىن ؛ ألن " مــن " مفــردة اللفــظ جمموعــة املعــىن يعــين صــاحلة  (( مــن كــان مختــاال فخــورا ))اهللا تعــاىل: 

(( الـذين مفـرد وجيـوز أن يوصـف بـاجلمع باعتبـار املعـىن ، فــ (( من كان مختـاال فخـورا ))للجمع واملفرد ؛ ولفظها 

ــــ" مـــن " وجيـــوز أن تكـــون يبخلـــون )) ـــذين يبخلـــون  جيـــوز أن تكـــون صـــفة ل خـــربا مبتـــداء حمـــذوف التقـــدير: هـــم ال

(( الـــذين فقولـــه:  (( بالبخـــل ))و (( بالبخـــل ))فيهـــا قراءتـــان:  (( بالبخـــل ))ويـــأمرون النـــاس بالبخـــل ؛ وقولـــه: 

مــا معــىن البخــل ؟ البخــل هــو إمســاك مــا جيــب بذلــه ، إمســاك مــا جيــب بذلــه خبــل مــن مــال أو علــم أو  يبخلــون ))

جيب بذله من هذه األشياء فإنه خبل ؛ وهلذا جـاء يف احلـديث عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  جاه أو عمل ، كل ما

اللهـم صـل وسـلم عليـه ، هـذا خبـل بـأيش ؟ مـا جيـب مـن  ( البخيل من إذا ذكرت عنـده لـم يصـل علـي )وسلم: 

باملـال وأعـاله الزكـاة ،  عمل ؛ وما جيب من جاه كالشفاعة الواجبة ، إذا خبل ا اإلنسان فإن هذا خبل ؛ وما جيـب

(( وإذ هــذا البخــل فيمــا جيــب مــن املــال ؛ والرابــع مــا جيــب مــن العلــم ، هــذا أيضــا خبــل وهــو مــن أشــد أنــواع البخــل 

( مــن ســئل عــن علــم يعلمــه ويف احلــديث:  أخــذ اهللا ميثــاق الــذين أوتــوا الكتــاب لتبيننــه للنــاس وال تكتمونــه ))



فهذه أنواع البخل ؛ فيه أيضا البخل بالبـدن ، خـامس البخـل بالبـدن إذا  فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيمة )

وجب عليه إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غريه ، فلم تفعـل فإنـك تكـون مـن أهـل البخـل ؛ إذا 

ألخـرية تعريف البخل هو منع ما جيب بذلـه مـن مـال أو علـم أو عمـل أو جـاه أو بـدن ؛ وإن شـئنا أدخلنـا الكلمـة ا

فيتعــدى ضــرره إىل غــريه ، إذا جــاءه مــن  (( ويــأمرون النــاس بالبخــل )) " البــدن " بالعمــل ألن حقيقــة إنــه عمــل .

يستشــريه يف أمــر فيــه بــذل قــال مــا يل داعــي ، ادخــر مالــك رمبــا حتتــاج يف املســتقبل ؛ بــل إذا رأوا مــن يريــد أن ينفــق 

(( ؛ ويســرتونه  مــا آتــاهم اهللا مــن فضــله )) (( يكتمونــه ))(( ويكتمــون وإن مل يستشــرهم ذهبــوا يأمرونــه بالبخــل 

يشمل ما آتاهم من فضله من املـال أو مـا آتـاهم اهللا مـن فضـله مـن العلـم أو غـري ذلـك  ما آتاهم اهللا من فضله ))

ممــا  ، كــل مــا آتــاهم اهللا مــن فضــله يتســرتون بــه ؛ ملــاذا ؟ لــئال يلــومهم النــاس إذا خبلــوا ، فــإم إذا كتمــوا مــا عنــدهم

آتاهم اهللا من فضله مل يعلم الناس أن عندهم فضال ميكن أن يبذلوه ، فيكتمون لئال يلـومهم النـاس إذا خبلـوا ـم ؛ 

يعــين هيئنــا ،  (( وأعتــدنا للكــافرين عــذابا مهينــا )) (( أعتــدنا )) أي مــن عطائــه و ...  (( مــن فضــله ))وقولــه: 

 ورســوله   للكــافرين ، والكفــر أنــواع كثــرية ، منــه أكــرب ومنــه أصــغر وأعتــدناه هلــم ؛ والكــافرون هــم الــذين كفــروا بــاهللا

واألكرب قويل وفعلي وجحدي ، قويل وفعلي وجحدي ، وهـو أنـواع معروفـة عنـد أهـل العلـم ذكرهـا الفقهـاء يف بـاب 

هيــنهم أي ذا إهانــة ي (( عــذابا مهينــا ))حكــم املرتــد وذكــره املتكلمــون علــى التوحيــد يف أبــواب التوحيــد ؛ وقولــه: 

(( ألــم ويــذهلم ؛ ألــم كمــا مــرت علــيكم آيــات كثــرية أــم إذا دخلــوا النــار وخبــوا عليهــا علــى أعمــاهلم وقيــل هلــم: 

ويف هــذه اآليــة: إظهــار يف موقــع  ويف هــذا إهانــة هلــم مــع مــا هــم عليــه مــن العــذاب األلــيم . يــأتكم رســل مــنكم ))

 (( أعتدنا للكافرين ))وهو قوله:  اإلضمار



 وأعتـدنا فضـله مـن اهللا آتـاهم مـا ويكتمـون بالبخـل النـاس ويـأمرون يبخلون (( الذينتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

يشـمل مـا آتـاهم مـن فضـله مـن املـال ، أو مـا آتـاهم  (( ما آتـاهم اهللا مـن فضـله )) و . مهينا )) عذابا للكافرين

اهللا مـن فضـله مـن العلـم ، أو غـري ذلـك ، كـل مـا آتـاهم اهللا مـن فضـله يتسـرتون بـه ؛ ملـاذا ؟ لـئال يلـومهم النـاس إذا 

خبلـــوا ، فـــإم إذا كتمـــوا مـــا عنـــدهم ممـــا آتـــاهم اهللا مـــن فضـــله مل يعلـــم النـــاس أن عنـــدهم فضـــال ميكـــن أن يبـــذلوه ، 

(( وأعتـدنا للكـافرين  أي مـن عطائـه و ...  (( مـن فضـله ))مون لئال يلـومهم النـاس إذا خبلـوا ـم ؛ وقولـه: فيكت

يعــين هيئنــا ، وأعتــدناه هلــم ؛ والكــافرون هــم الــذين كفــروا بــاهللا ورســوله   للكــافرين ،  (( أعتــدنا )) عــذابا مهينــا ))

 وفعلــي وجحــدي ، قــويل وفعلــي وجحــدي ، وهــو أنــواع والكفــر أنــواع كثــرية ، منــه أكــرب ومنــه أصــغر واألكــرب قــويل

معروفــة عنــد أهــل العلــم ذكرهــا الفقهــاء يف بــاب حكــم املرتــد وذكــره املتكلمــون علــى التوحيــد يف أبــواب التوحيــد ؛ 

أي ذا إهانـة يهيــنهم ويـذهلم ؛ ألـم كمــا مـرت علــيكم آيـات كثـرية أــم إذا دخلـوا النــار  (( عـذابا مهينــا ))وقولـه: 

ويف هـذا إهانـة هلـم مـع مـا هـم عليـه مـن العـذاب  (( ألم يأتكم رسل مـنكم ))عليها على أعماهلم وقيل هلـم: وخبوا 

،  ومل يقــل: أعتــدنا هلــم (( أعتــدنا للكــافرين ))وهنــا يف هــذه اآليــة: إظهــار يف موقــع اإلضــمار وهــو قولــه:  األلــيم .

يشــمل هـــؤالء  (( أعتــدنا للكــافرين ))واإلظهــار يف موضــع اإلضــمار لــه فوائــد ؛ منهــا: إرادة العمــوم ، فــإن قولــه: 

وغريهم ؛ ومنها: احلكم على هؤالء مبا يقتضيه هذا الوصـف ، والـذي معنـا هـو وصـف الكفـر فيكـون هـؤالء الـذين 

هلـؤالء ؛ ألن الوصــف الـذي علـق عليــه احلكـم يكــون  ذكـرهم اهللا هـم الكــافرون ؛ ومنهـا: إفــادة عليـة احلكـم املــذكور

علــة لــذلك احلكــم ؛ وهلــذا مــن القواعــد املقــررة أن احلكــم إذا علــق بوصــف فإنــه يقــوى بقــوة ذلــك الوصــف ويضــعف 

أعظـم مـن البخـل مبـا جيـب  ومـن فوائـدها: ذم البخـل ، وهـو أنـواع ؛ البخـل ميـا جيـب شـرعا بضعف ذلك الوصـف .

البخل بالواجب ؛ أعرفتم ؟ الضيافة مثال جتب يوما وليلة ، البخـل فيهـا أشـد مـن البخـل  عرفا والبخل بالفضل دون

ومــن فوائــدها: أن هــؤالء  يف كامــل الضــيافة وهــو ثالثــة أيــام ، فمــن خبــل بيــوم وليلــة أشــد ذمــا ممــن خبــل بثالثــة أيــام .

مــر بالبخــل أو الــدعوة للبخــل ؟ الــذين أســاءوا يف عملهــم كــانوا دعــاة ســوء يــأمرون النــاس بالبخــل ؛ وأيهمــا أشــد األ

ومـن فوائـدها: ذم مـن  األمر بالبخل ؛ وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أوىل داعني للبخل فيكون دعـاة سـوء .

يكـتم مـا آتـاه اهللا مــن فضـله ؛ والكتمـان نوعـان: كتمــان فعلـي ، وكتمـان قـويل ؛ الكتمــان الفعلـي أال يـرى أثـر نعمــة 

ولكن خبـال ، هـذا أيـش ؟ كتمـان الفقراء ال تعففا  فيخرج إىل الناس بلباس الفقراء و املال اهللا على العبد ، يؤتيه اهللا

فعلــي ؛ الكتمــان القــويل أن يتحــدث عنــد النــاس فيقــول أنــا لــيس عنــدي مــال أنــا متوســط احلــال أو يزيــد ويقــول أنــا 

ومـن فوائـدها: الثنـاء   مـن فضـله .فقري أو ما أشبه ذلك ، هذا كتمان قويل ؛ فاآلية تدل على ذم كتمان ما آتى اهللا

أنـــه إذا ذم الشـــيء فضـــده ممـــدوح ، فالكرمـــاء علـــى الكرمـــاء اآلمـــرين بـــالكرم املظهـــرين للفضـــل ؛ مـــن أيـــن تؤخـــذ ؟ 



( إن اهللا يحــب واآلمــرون بــالكرم واملظهــرون لفضــل اهللا الشــك أــم ميــدحون علــى هــذا ؛ وهلــذا جــاء يف احلــديث: 

(( ومـن فوائـدها: أن مـا بنـا مـن الـنعم فهـو مـن اهللا ؛ لقولـه:  . أثـر نعمتـه عليـه ) إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى

ومـــن  . ((  ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن اهللا ))فــالنعم كلهــا مــن اهللا كمــا قــال تعــاىل:  مــا آتــاهم اهللا مــن فضــله ))

فوائــدها: إثبــات ومــن  . (( وأعتــدنا للكــافرين عــذابا مهينــا ))فوائــدها: أن هــذه الصــفات صــفات كفــر ؛ لقولــه: 

مبعـىن هيئنـا ؛ إذا النـار وعـذاب  (( أعتـدنا ))وجود النار ؛ هل ميكن هذا ؟ يعين ميكن يؤخذ من اآلية ؟ من قولـه: 

مث قـال  الكافرين مهيأ اآلن ، وهـذا مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة أن النـار واجلنـة موجودتـان اآلن وأمـا ال تفنيـان .

هـذا وصـف قبـيح أيضــا ، وعطفـه علـى مـا سـبق مــع أن  مـوالهم رئــاء النـاس ... ))(( والـذين ينفقـون أاهللا تعـاىل: 

املوصوف واحد من أجل إثبات ما سـبق ، العطـف يعـين عطـف الصـفات بعضـها علـى بعـض يفيـد إثبـات مـا سـبق 

 وأن هــذا أمــر زائــد عليــه ، وأنــتم تعلمــون أن الصــفات املتكــررة ملوصــوف واحــد جيــوز فيهــا وجهــان يف اللغــة: إســقاط

(( ســبح اســم ربــك األعلــى حــرف العطــف ، وإثبــات حــرف العطــف ؛ فمــن إثبــات حــرف العطــف قولــه تعــاىل: 

هــذه اآليــة مجعــت بــني األمــرين: بــني حــذف  الــذي خلــق فســوى والــذي قــدر فهــدى والــذي أخــرج المرعــى ))

ذي خلـق (( سـبح اسـم ربـك األعلـى الـحرف العطف ، وبـني إثباتـه ؛ الصـفة األوىل فيهـا إسـقاط حـرف العطـف 

والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن املوصوف واحد ولكن التغاير هنـا بـني املعطـوف فسوى )) 

(( والذين ينفقـون واملعطوف عليه تغري صفة ال تغاير ذات ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق ؛ هنا يقـول: 

مفعــول مــن أجلــه أي مــن أجــل أن يــراهم  ( رئــاء النــاس ))(أي يبذلونــه ، و أمــوالهم رئــاء النــاس )) (( ينفقــون ))

(( وال يؤمنـــون بـــاهللا وال بـــاليوم النـــاس فيمـــدحوهم علـــى البـــذل ، ولـــيس ذلـــك مـــن أجـــل التقـــرب إىل اهللا ؛ لقولـــه: 

يـوم فـال يؤمنـون بـاهللا فيتقـرب إليـه وال بـاليوم اآلخـر فريجـوا ثوابـه ؛ بـل هـم منكـرون ـ والعيـاذ بـاهللا ـ هللا ولل اآلخـر ))

تاما ؛ أما من كان كفـره ظـاهرا فإنـه قـد ينفـق رئـاء النـاس ولكـن ال يصـل ذلـك إىل حـد اآلخر ؛ وهذا من كان كفره 

اإلميان باهللا يتضمن أربعة أشياء: اإلميـان بوجـوده ، واإلميـان  (( وال يؤمنون باهللا ))نفي اإلميان باهللا واليوم اآلخر ؛ 

بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، واإلميان بأمسائه وصفاته وأنه منفرد بذاته ؛ واإلميان باليوم اآلخر وهو يوم القيمـة ومسـي 

ه اخلـروج إىل الـدنيا ، وبعـد يوم اآلخر ألنه ال يوم بعـده ، فكلمـا سـبقه فـإن بعـده شـيئان: الـدار األوىل الـبطن ، بعـد

اخلروج إىل الدنيا الربزخ مث اليوم اآلخر النهائي ؛ وهلذا نقول إن الـذي يقـول عـن امليـت " إنـه محـل إىل مثـواه األخـري 

" نقول هذه كلمة خطرية جدا مضمونا إنكار البعـث ؛ ألنـه إذا كـان القـرب مثـواه األخـري معنـاه مـا فيـه بعـده بعـث ، 

ذكرهــا يف اجلرائــد واــالت وعلــى ألســنة بعــض مــن يــدعون أــم مثقفــون لكنهــا يف الواقــع غــري  وهــذه الكلمــة يكثــر

إشــكال حنــوي وهــو جــر  (( ومــن يكــن الشــيطان لــه قرينــا فســاء قرينــا )) صـحيحة إال إلنســان ال يــؤمن بالبعــث .



هـذا جمـرور أو غـري جمـرور ؟ واملعروف أن اجلر إمنا يكون يف األمساء ؟ هـل  (( ومن يكن الشيطان ))الفعل املضارع 

غــري جمــرور لكنــه حمــرك بالكســر اللتقــاء الســاكنني ولــو ال الســاكن الــذي بعــده وهــو مهــزة الوصــل لــو ال ذلــك لكــان 

إشــكال آخــر وهــو ملــاذا مل يقــل: ومــن يكــون الشــيطان ؛ ألن " مــن "  (( ومــن يكــن الشــيطان ))جمزومــا ؛ يقــول: 

(( مــن يعمــل ول فعــل الشــرط ، والثــاين جوابــه وجزائــه ، قــال اهللا تعــاىل: شــرطية و" مــن " الشــرطية جتــزم فعلــني ؛ األ

أي شــيطان هــو هــل واحــد معلــوم أو  (( ومــن يكــن الشــيطان لــه قرينــا فســاء قرينــا ))؛ يقــول:  ســوءا يجــز بــه ))

نــا )) (( ومـن يكـن الشـيطان لـه قرياملـراد بـه اجلـنس ؟ املـراد بـه اجلـنس ألن كـل واحـد مـن النــاس لـه قـرين ؛ وقولـه: 

(( ومن يعـش عـن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه شـيطانا املراد بالشيطان الذي هو قرين السوء ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

اءه الشـيطان فصـار جـن وأعـرض عـن ذكـر اهللا محـ والعياذ باهللا ـ يقارنه دائما إذا عصى عن ذكر الـر  فهو له قرين ))

اجلملــة مجلــة إنشــاء للــذم ، وملــاذا اقرتنــت بالفــاء يف  اء قرينــا ))(( فســ؛ وقولــه: املنكر وينهــاه عــن املعــروف بــيــأمره 

جواب " من " ؟ ألن االسم الفعـل جامـد ، وقـد قيـل يف ذلـك نظـم ـ أي فيمـا جيـب اقرتانـه بالفـاء إذا وقعـت جوابـا 

   للشرط ـ قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل ؟

  وبما وقد وبلن وبالتنفيساسمية طلبية وبجامد                                    

إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه اجلمل السبع وجب قرنه بالفاء ؛ وقد حتذف قليال ، قـد حتـذف قلـيال كقـول 

كلمـة "   (( فسـاء قلـيال )) الشاعر: من يفعل احلسنات اهللا يشكرها ؛ والتقدير: فـاهللا يشـكرها ؛ لكـن هـذا قليـل ؛

يف هــذه اآليــة  ســاء " حتتــاج إىل فاعــل ؛ أيــن الفاعــل ؟ الفاعــل حمــذوف تقــديره: فســاء قرينــا قرينــه ، وهــو كــذلك .

أن الــذين يبخلــون مبــا آتــاهم اهللا مــن فضــله ابتلــوا بإنفــاق املــال علــى وجــه ال خــري فيــه ؛ علــى أيــش ؟ فوائــد ؛ منهــا: 

ومـن هـذه الفائـدة يرتتـب عليهــا: أن  بـل إذا وقـع تعبـدا كــان شـرا . أـم يبذلونـه رئـاء النـاس ، علـى وجــه ال خـري فيـه

مــن عــدل عــن املشــروع ابتلــي بــاملمنوع ؛ انظــر قــوم لــوط ملــا عــدلوا عــن النســاء ابتلــوا مبــاذا ؟ بالــذكران ، أتــوا الــذكران 

 فائــدة ، شـهوة ؛ وانظـر إىل البخيــل الـذي يبخـل يف الزكــاة كيـف جتــده يبـذل وبكـل ســهولة ويسـر يبـذل مالــه يف غـري

الـبالد اإلسـالمية فيسـتهلك مـن األمـوال أضـعاف أضـعاف مـا جيـب عليـه بذلـه مـن الزكـاة  خارجيبذله يف التنزه خيرج 

أو ملــراءاة النــاس ؛ وهنــا نســأل: لــو أنفــق اإلنســان  ومــن فوائــدها: ذم مــن ينفــق مالــه رئــاء النــاس والنفقــات الواجبــة .

ل يف اآليــة ؟ ال ؛ ملــاذا ؟ ألنــه أنفقــه هللا لكــن جعلــه عالنيــة ملصــلحة ، مالــه علنــا لــرياه النــاس فيقتــدوا بــه فهــل يــدخ

ملصــلحة اإلنفــاق ، وفــرق بــني مــن ينفــق ال لشــيء إال لــرياه النــاس فيمــدحوه وبــني أن ينفــق علنــا ليقتــدي بــه النــاس ؛ 

م ، فهــؤالء الــذين ومــن فوائــدها: أن الشــيطان يلعــب بــابن آد وهلــذا امتــدح اهللا الــذين ينفقــون أمــواهلم ســرا وعالنيــة .

بذلوا مـا حيبـون مـن األمـوال بـذلوها يف شـيء فينفعـه ، ثنـاء النـاس علـى املـرء يف غـري مـا حيبـه اهللا سـينقلب بعـد ذلـك 



( مــن الــتمس رضــى ذمــا والبــد ،  انتبــه ! ثنــاء النــاس علــى املــرء بغــري مــا يريــد اهللا ســينقلب بعــد هــذا ذمــا ، دليلــه: 

ولــذلك جتــدون الــذين يــراءون يف اإلنفــاق إن محــدوا  أســخط عليــه النــاس )النــاس بســخط اهللا ســخط اهللا عليــه و 

حيمدون ساعته فقط مث ينقلب هـذا احلمـد ذمـا ؛ فالشـيطان يلعـب باإلنسـان ويغـره وينفخـه حـىت يظـن أنـه إذا أنفـق 

يـوم اآلخـر ؛ ومـن فوائـدها: أن املرائـي عنـده نقـص يف اإلميـان بـاهللا وال أو عمل مراءاة للناس رفعه ذلك عنـد النـاس .

ألن الــذي محلهــم علــى املــراءاة ضــعف إميــام بــاهللا واليــوم اآلخــر ، ولــو كــان إميــام بــاهللا  (( وال يؤمنــون ))لقولــه: 

ومـن فوائـدها: ذم مـن ال يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر  .واليوم اآلخر قويا ما ابتغـوا باإلنفـاق إال وجـه اهللا والـدار اآلخـرة 

الثنـاء علـى مـن آمـن بـاهللا ومـن فوائـدها:  ـ ؛ ومدح من يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر ألنـه مـؤمن . ألنه كافر ـ والعياذ باهللا

(( ينفقون أمـوالهم رئـاء واليوم اآلخر وأن اإلميان باهللا واليوم اآلخر من أسباب اإلخالص واجتناب الرياء ؛ لقوله: 

(( قــد يبتلــي العبــد مبقارنــة الشــيطان لــه ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أن اهللا  . النــاس وال يؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ))

ومـن فوائـدها: احلـذر مـن مقارنـة الشـيطان لـك أو احلـذر مـن مقارنـة  . ومن يكن الشيطان له قرينا فسـاء قرينـا ))

فإن قال قائل: وأي علم أو وأي شيء أصل به إىل العلم بـأن الشـيطان كـان قرينـا ؟ نقـول: مبـا  الشيطان لإلنسان .

فــإذا وجــدت يف نفســك مــن يــأمرك دائمــا يف املعصــية  (( الشــيطان يعــدكم الفقــر ويــأمركم بالفحشــاء )) يــأمرك بــه

(( والبخل والفحشـاء فهـذا هـو الشـيطان ، فعليـك أن تلجـأ إىل اهللا عزوجـل ألن بـذلك أمـرك اهللا قـال اهللا عزوجـل: 

ويعلـم حالـك ويعلـم كيـف يبعـد  يسـمع  إنـه هـو السـميع العلـيم ))وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسـتعذ بـاهللا 

وقــد جــاء يف  (( فســاء قرينــا ))ومــن فوائــدها: تقبــيح وذنــب مقارنــة الشــيطان لإلنســان ؛ لقولــه:  الشــيطان عنــك .

احلديث أن كل إنسان له قرين ؛ ولكن القرين قد يسلم ويستسلم وال يأمر بشر ؛ ألن الرسول صـلى اهللا عليـه وآلـه 

بفـتح أو بضـم املـيم ؟   أنت يا رسول اهللا ؟ قال وأنا ولكن اهللا أعـانني عليـه فأسـلم )( والوسلم ملا سئل وقيـل: 

يقـال إنــه روي بالضــم " فأسـلم " وروي بــالفتح " فأســلم " ؛ أمــا علـى روايــة الضــم فــاملعىن: فأنـا أســلم منــه ، أعــانين 

لقـرين أسـلم هللا ؛ ولكنـه أسـلم استسـالما اهللا عليه فأنا أسلم منه ؛ وأما على رواية الفـتح فلـيس املـراد أنـه أسـلم أي ا

فهو استسـالم ال إسـالم ، فهـو مـن االستسـالم ولـيس مـن اإلسـالم ألنـه شـيطان ؛ فـإذا الوجـه الثـاين يكـون ؛ ظاهرا 

    اهللا تعاىل أعان الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عليه حىت ذل ، حىت ذل وخضع واستسلم فال يأمر إال خبري .

(( فقــاتلوا أوليــاء الشـيطان إن كيــد الشــيطان كــان اآليـة (( إن كيــد الشـيطان كــان ضـعيفا )) ؟ اقــرأ أول  الشـيخ :

أي كيـد الشـيطان أمـامكم يف القتـال ضـعيف ؛ فـأنتم جنـود اهللا وهـم جنـود الشـيطان وجنـود اهللا عزوجـل  ضعيفا ))

ا بالنسبة إىل جنود الـرمحن ، مـا حترسهم وتعينهم مالئكة اهللا ؛ فيكون كيد الشيطان الذي يعني أوليائه يكون ضعيف

فهـو عظـيم بالنسـبة لنـا ؛ ألن كيـد امـرأة العزيـز كـان (( إنه من كيدكن إن كيدكن عظـيم )) هو مطلقا ؛ وأما قوله: 



شــديدا وعظيمــا ؛ وذلــك أنــه انتشــر يف املدينــة أن امــرأة العزيــز امــرأة امللــك تــراود فتاهــا عــن نفســه قــد شــغفها حبــا ، 

أو غــري عيـب ؟ عيـب ، أـا ســيدته ، مث تـراوده عـن نفسـه وهــي امـرأة العزيـز امـرأة امللــك مث  شـاع هـذا ؛ وهـذا عيـب

وصل حبه إىل شغاف قلبها ، وهذا شـيء يسـتغرب  (( قد شغفها حبا ))مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي ، 

ـــ؛ وهـــي ظنـــت أـــن قلـــن ذلـــك مـــن أجـــل االطـــالع علـــى هـــذا الفـــىت  يهن (( فلمـــا ســـمعت بمكـــرهن أرســـلت إل

(( وآتــت كــل يعــين ؟ هيــأت متكــأ يعــين مكانــا مرتفعــا كالكراســي وشــبهها وأعتــدت لهــن متكــأ )) (( أعتــدت )) 

(( آتت كل واحدة مـنهن سـكينا وقالـت ومل تعط كل واحدة منهن أترجة كما قاله العوام  واحدة منهن سكينا ))

(( قطعـن ل واحـدة تقطـع يـدها بالسـكني يعين عظمنه وانبحرن منه وصـارت كـ اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه ))

ألــا  فصــار كيـد امــرأة العزيـز أعظــم مـن كيــدهن أيـديهن وقلــن حاشــا هللا مـا هــذا بشــرا إن هــذا إال ملـك كــريم ))

  .  هبلتهم هذه اهلبالة فصار كيدها عظيما

لــذي مينـع مــن كونــه ذكــرمت يف " أسـلم " يف قــرين النــيب عليـه الصــالة والســالم وجهـني ؛ ولكــن السـؤال مــا ا السـائل :

  أسلم حقيقة ودخل دين اإلسالم ؟

واإلعانــة يقتضــي حماولــة إغــواء الرســول ، ولــو كــان أســلم لقــال:  ( ولكــن اهللا أعــانني عليــه )ألنــه قــال:  الشــيخ :

علمنــا أنــه مــا زال علــى حماولتــه إلغــواء الرســول لكــن اهللا أعــان الرســول  ( أعــانني عليــه )ولكنــه أســلم ؛ فلمــا قــال: 

  عليه حىت استسلم .

  أال يكون دليال على أنه أسلم حقيقة ؟ ( فال يأمرني إال بخير )يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:  السائل :

عه أن ال يـأمر النـيب صـلى اهللا عليـه ال ، ما هو دليل ؛ إذا مل يسلم حقيقة بل معناه استسالم ذل فباستطا الشيخ :

مـا يقـول أعـانين  ه لـو كـان أسـلم لكـان الرسـولوآله وسلم باخلري ؟ خوفا منه ، خوفا منـه كمـا خيـاف املنـافقون ؛ ألنـ

  عليه ، لو كان كذلك لقال: ولكنه أسلم فال يأمرين إال خبري .

  ؟هل األفضل أن ينفق جهرا ليقتدي الناس به أم ينفق سرا  السائل :

هذا ينظر املصلحة ، إن خـاف علـى نفسـه الريـاء أنفـق سـرا وإال أنفـق علنـا ، مث أيضـا إن خـاف أن املنفـق  الشيخ :

  عليه ينكسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا ، ختتلف املصلحة .

 اهللا وكـان اهللا رزقهـم ممـا وأنفقـوا اآلخـر واليـوم بـاهللا آمنـوا لـو علـيهم (( وماذا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 جئنـا إذا عظيمـا فكيـف أجـرا لدنـه مـن ويـؤت يضـاعفها حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم ال اهللا عليما إن بهم

 بهــم تســوى لــو الرســول وعصــوا كفــروا الــذين يــود يومئــذ شــهيدا هــؤالء علــى بــك وجئنــا بشــهيد أمــة كــل مــن

  . حديثا )) اهللا يكتمون وال األرض



أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل موخبـــا أولئـــك القـــوم الـــذين خيتـــالون ويفخـــرون ويبخلـــون 

(( ومـاذا ويأمرون الناس بالبخل أو الذين ينفقـون أمـواهلم رئـاء النـاس وال يؤمنـون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر قـال موخبـا: 

اســـتفهام ؛ لكـــن هـــل " مـــاذا " كلهـــا اســـتفهام أو " مـــا " اســـم  " مـــاذا " علـــيهم لـــو آمنـــوا بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر ))

(( ومـاذا استفهام و" ذا " مبعىن الذي ؟ يف هذا قـوالن لعلمـاء النحـو مـع اتفـاق اجلميـع علـى أن اجلملـة اسـتفهامية 

كمـا تـوبيخ ، أي شـيء علـيكم إذا آمنـتم ؟ اجلـواب: ال شـيء ، ال شـيء علينـا ، و واملراد باالستفهام هنـا  عليهم ))

فلــو آمنــوا  (( إن يــك كاذبــا فعليــه كذبــه وإن يــك صــادقا يصــبكم بعــض الــذي يعــدكم ))قــال مــؤمن آل فرعــون: 

" لـو " هنـا شـرطية وجواـا  (( ومـاذا علـيهم لـو آمنـوا بـاهللا واليـوم اآلخـر ))وجربوا فمـاذا يكـون علـيهم ؟ وقولـه: 

لغــري  حيتــاج إىل جــواب أي مــا كــان جوابــه مــذكورا  حمــذوف دل عليــه مــا قبلــه ؛ وقيــل: إــا يف مثــل هــذا الرتكيــب ال

حمله يعين مقـدما فإنـه ال حيتـاج إىل جـواب ، وهـذا الـذي نـرى أنـه أصـح ؛ ألنـه مـادام قـد تقـدم مـا يـدل عليـه أصـبح 

(( آمنـوا بـاهللا وبـاليوم اآلخـر ذكره مسـتغىن عنـه ؛ وحينئـذ ال حاجـة إىل تقـديره ألن األصـل عـدم التقـدير ؛ وقولـه: 

لكـن أنفقـوا ممـا رزقهـم اهللا إخالصـا  (( وأنفقـوا ممـا رزقهـم اهللا ))الكالم على مثلها فال حاجة لإلعادة ؛  سبق ))

هللا ال رئـاء النـاس ؛ واإلنفـاق مبعـىن البـذل ، والـرزق مبعـىن العطـاء ؛ لـو بـذلوا ممـا أعطـاهم اهللا علـى حسـب مـا يرضـي 

(( وكـان اهللا بهـم عليمـا )) (( كـان اهللا بهـم و دوـا ؛ اهللا عزوجل ؛ وأعظم مـا ينفـق هـو الزكـاة ومـا دون ذلـك فهـ

أي مبــا هــم عليــه مــن كفــر ومبــا هــم عليــه لــو آمنــوا بــاهللا ؛ ففــي اجلملــة هنــا ترغيــب وترهيــب يعــين لــو آمنــوا بــاهللا  ))

يف هذه اآلية الكرمية: تـوبيخ مـن  وصدقوا اهللا لعلم اهللا بإميام وأثام ؛ ولو بقوا على كفرهم لكان اهللا م عليما .

ومـن فوائـدها: أن اإلنسـان جيـب أن يـوازن يف األمـور بـني  . (( وماذا عليهم ))ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ؛ لقوله: 

ومن فوائـدها: وجـوب اإلميـان  النافع و الضار فينظر ماذا يرتتب على إميانه أو على كفره حىت خيتار خري الطريقني .

ومــن فوائــدها:  اآلخـر لتــوبيخ مـن ال يــؤمن بـاهللا واليــوم اآلخــر ؛ والتـوبيخ ال يكــون إال علـى شــيء حمـرم . بـاهللا واليــوم

ومن فوائدها: أن املنفق ال ينفـق مـن كيسـه لكنـه منفـق ممـا  . (( وأنفقوا مما رزقهم اهللا ))فضيلة اإلنفاق ؛ لقوله: 

دها: أــا قــد تشــعر بــأن مــن أنفــق اخلــف اهللا عليــه ؛ ومــن فوائــ رزقــه اهللا ؛ فالفضــل كــل الفضــل ملــن ؟ هللا عزوجــل .

فاهللا تعاىل سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر ؛ ويشـهد هلـذا قولـه تبـارك وتعـاىل:  (( أنفقوا مما رزقهم اهللا ))لقوله: 

( أنفـق ينفـق عليـك مـا معـىن خيلفـه ؟ أي يعطـيكم خلفـه ، ويف احلـديث:  (( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفـه ))

ويتفـــرع علـــى هـــذه  مـــن فوائـــدها: بيـــان منـــة اهللا ســـبحانه تعـــاىل علـــى عبـــاده مبـــا أعطـــاهم وأن العطـــاء عطائـــه .و  . )

الفائدة: أن تعتمـد علـى اهللا يف حصـول الـرزق ؛ ولكـن إذا قلنـا ـذا فهـل يعـين أن ال نفعـل األسـباب الـيت نصـل ـا 

اد علـى اهللا عزوجـل ، قـال النـيب صـلى اهللا عليـه إىل الرزق ؟ اجلواب: ال ، البـد أن نفعـل األسـباب لكـن مـع االعتمـ



تغـدوا  ( لو أنكم توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانـا )وآله وسلم: 

ا ؛ ومل يقــل: كمــا يــرزق الطــري تبقــى يف شــبعان ايف أول النهــار يف غــداة مخاصــا جائعــة ، وترجــع يف آخــر النهــار بطانــ

ومـن  ؛ ولكـن قـال: تغـدوا وتـروح ؛ إذا البـد مـن عمـل مـع االتكـال علـى اهللا عزوجـل .يأتيها رزقهـا ، أبـدا أوكارها و 

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة:  . (( وكـان اهللا بهـم عليمـا ))فوائدها: إثبات العلم هللا عزوجل بـأحوال عبـاده ؛ لقولـه: 

 علـيم بـك خفـت مـن خمالفتـه ورجـوت يف موافقتـه إذ الرغبة والرهبة ؛ كيف الرغبة والرهبة ؟ ألنك إذا علمـت أن اهللا

؛ واإلميان بعلم اهللا عزوجل يكسب اإلنسان مراقبة اهللا سبحانه وتعـاىل متامـا ؛ ألن  ال يضيع شيء على اهللا عزوجل

شيء تفعلـه فهـو علـيم بـه ؛ فهـذا حيمـل اإلنسـان علـى الرجـاء يف فعـل مـا حيبـه اهللا وعلـى اخلـوف يف فعـل مـا يكرهـه 

أصـــل الظلـــم يـــا إخـــواين أصـــل  (( إن اهللا ال يظلـــم مثقـــال ذرة )) (( إن اهللا ال يظلـــم ))مث قـــال:  وجـــل . عـــزاهللا 

أي مل تـنقص منـه  (( كلتـا الجنتـين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم منـه شـيئا ))الظلم النقص ، هذا أصله ؛ لقوله تعاىل: 

(( ومـن يعمـل مـن الصـالحات وهـو حقهـم  شيئا ؛ فهذا أصل الظلم فاهللا ال يـنقص النـاس شـيئا وال يـنقص النـاس

أي نقصــا مــن ثــواب  (( وال هضــما ))ظلمــا بعقوبتــه علــى شــيء مل يفعلــه  مــؤمن فــال يخــاف ظلمــا وال هضــما ))

أي قيمـة ذرة ؛ والـذرة يضـرب ـا املثـل يف التحقـري وإال فـإن اهللا تعـاىل ال يظلـم  (( مثقـال ذرة ))حسناته ؛ وقولـه: 

مثقـال ذرة وال دونـه ، ومـا جـيء بـه علـى سـبيل التحقـري أو التكثـري فإنـه ال مفهـوم لـه ، كمـا قيـل بـه يف قولـه تعـاىل: 

وأن الرســـول لـــو اســـتغفر  قيـــل: إن املـــراد بـــذلك التكثـــري (( إن تســـتغفر لهـــم ســـبعين مـــرة فلـــن يغفـــر اهللا لهـــم ))

سبعمائة ألف ما غفر له ؛ وحينئذ ال يكون له مفهوم ، كذلك مثقـال ذرة املقصـود ـا املبالغـة يف التحقـري ومـا كـان 

املقصود به املبالغة يف التحقري فإنه ال مفهوم لـه ؛ وعلـى هـذا لـو سـألنا سـائل هـم يظلـم اهللا دون مثقـال ذرة ؟ قلنـا: 

وخيتلــف اإلعــراب علــى  حســنة )) (( وإن تــك حســنة ))(( وإن تــك فيهــا قراءتــان:  )(( وإن تــك حســنة ) ال .

تكــون " كــان " علــى هــذه القــراءة تامــة أي ال حتتــاج إىل خــرب ، واملقصــود بكــان  (( إن تــك حســنة ))الــوجهني ، 

ا تــدل علــى التامــة جمــرد الداللــة علــى احلــدوث ال علــى صــريورة شــيء إىل شــيء آخــر ؛ وأمــا " كــان " الناقصــة فإــ

(( وإن تـك حسـنة صريورة الشيء إىل شيء آخر ، " كان الرجل قائما " يعين بعد أن مل يكن قائمـا ؛ يقـول هنـا: 

بـــالرفع علـــى أن " تـــك " تامـــة ، وبالنصـــب إذا علـــى أـــا ناقصـــة ؛ لكـــن أيـــن امسهـــا إذا كانـــت ناقصـــة ؟ مســـترت  ))

(( يضـاعفها ويف  حسـنة يضـاعفها .ليت يفعـل اإلنسـان أي وإن تك الفعلة ا (( وإن تك حسنة ))تقديرها: هي ، 

وهي على القراءتني ساكنة الفاء ألا جواب الشـرط املـذكور يف  (( يضاعفها ))و (( يضعفها )): أيضا قراءتان ))

أي جيـــزي أكثـــر مـــن حســـنة ؛ وقـــد دلـــت  (( يضـــعفها ))أو  (( يضـــاعفها ))ومعـــىن  (( وإن تـــك حســـنة ))قولــه: 

(( ويـؤت حلسنة تكون بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضـعاف كثـرية وأن السـيئة مبثلهـا ؛ النصوص على أن ا



(( معطوفـــة علـــى  ( إلـــى أضـــعاف كثيـــرة ) (( يـــؤت ))هـــذا معـــىن قولـــه يف احلـــديث:  مـــن لدنـــه أجـــرا عظيمـــا ))

ذا عظمـة   عظيمـا ))(( ثوابـا  (( أجـرا ))مـن عنـده  (( مـن لدنـه ))وهلـذا جـاءت جمزومـة حبـذف اليـاء  يضاعف ))

اإلشـارة إىل أن هـذا  (( مـن لدنـه ))قلنا من عنده ، والفائدة من ذكـر  (( من لدنه ))كثرية ال يتصورها اإلنسان ؛ 

األجر عظيم جدا وذلـك ألن العطـاء يعظـم بعظـم املعطـي ، ونظـري هـذا مـا علـم الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

    .فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني ... ) ي ظلما كثيرا هم إني ظلمت نفس( قل اللأبا بكر قال: 

  شهيدا هؤالء على بك وجئنا بشهيد أمة كل من جئنا إذا (( فكيفأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ال آمنـوا الـذين أيهـا يـا حـديثا اهللا يكتمـون وال األرض بهـم تسـوى لو الرسول وعصوا كفروا الذين يود يومئذ

 مرضـى كنـتم وإن تغتسلوا حتى سبيل عابري إال جنبا وال تقولون ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصالة تقربوا

 طيبـــا صـــعيدا فتيممـــوا مـــاء تجـــدوا فلـــم النســـاء المســـتم أو الغـــآئط مـــن مـــنكم أحـــد جـــاء أو ســـفر علـــى أو

  .غفورا ))  عفوا كان اهللا إن وأيديكم بوجوهكم فامسحوا

(( فكيـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

     ما سبق أظن أخذنا فوائدها ؟ طيب آخر آية . هؤالء شهيدا ))

(( إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها  ويؤت من لدنه أجرا عظيما )) في قولـه: (( وإن تـك 

  قراءتان ؛   نة ))حس

  بقيت املناقشة ؟ طيب على الرفع ما إعراا ؟  الشيخ :

  تكون فاعال لتكن وهي تامة ،  الطالب :

  وعلى قراءة النصب ؟ الشيخ :

    خرب كان .  الطالب :

  ؟  (( يضاعفها ))ويف  الشيخ :

    (( يضاعفها ))و (( يضعفها )) الطالب :

  نعم . الشيخ :

وهــذا  (( إن اهللا ال يظلـم مثقـال ذرة ))يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: انتفـاء الظلــم عـن اهللا عزوجـل ؛ لقولـه:  

النفي يتضمن إثبات كمال العـدل ، ولـيس املـراد بـه جمـرد انتفـاء الظلـم ألن جمـرد انتفـاء الظلـم ال يـدل علـى كمـال ، 

الوصــف األعلــى ؛ وانتفــاء الظلــم اــرد ال يــدل علــى الكمــال ؛  أي (( وهللا المثــل األعلــى ))وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

  ملاذا ؟ ألن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول  



عظيمـا  أجـرا لدنـه مـن ويـؤت يضـاعفها حسـنة تـك وإن ذرة مثقـال يظلـم ال اهللا (( إنتتمة فوائد اآلية الكرميـة: 

 (( إن اهللا ال يظلــم مثقــال ذرة ))يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن الفوائــد: انتفــاء الظلــم عــن اهللا عزوجــل ؛ لقولــه:  . ))

وهــذا النفــي يتضــمن إثبــات كمــال العــدل ، ولــيس املــراد بــه جمــرد انتفــاء الظلــم ألن جمــرد انتفــاء الظلــم ال يــدل علــى  

أي الوصــف األعلــى ؛ وانتفــاء الظلــم اــرد ال يــدل علــى  (( وهللا المثــل األعلــى ))كمــال ، وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

املنفي عنه هلذا الظلـم مبعـىن أنـه لـيس ممـا يقبـل انتفـاء الظلـم الكمال ؛ ملاذا ؟ ألن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول 

أو ثبـوت الظلــم ؛ فــإذا نفــي الظلــم عمــا ال يقبلــه فإنــه ال يعـد مــدحا ، لــو قلــت: إن اجلــدار ال يظلــم ، فهــل يف هــذا 

لــم ؛ مـدح للجــدار ؟ ال ؛ ملــاذا ؟ ألن اجلــدار ال ميكــن أن يظلــم فــال يكـون نفــي الظلــم عنــه مــدحا ألنــه أصــال ال يظ

ورمبا يكون نفي العني لعدم قدرة الشيء على هذا العيب ، ولنجل املثل الظلـم: قـد يكـون نفـي الظلـم عـن شـخص 

ال لكمال عدله ولكن لعجـزه عـن الظلـم ، وحينئـذ ال يكـون ذلـك مـدحا بـل يكـون ذمـا ؛ فصـار انتفـاء الظلـم عمـا 

لظلــم ولكنــه عــاجز يعتــرب ذمــا ، ومــن ذلــك قــول ال يقبــل الظلــم لــيس مــدحا وال ذمــا ، وانتفــاء الظلــم عمــا ميكنــه ا

  الشاعر: 

  وال يظلمون الناس حبة خردل قبيلة ال يغدرون بذمة                     

هـل قولـه: ال يغـدرون بذمـة يعـين أـم أوفيـاء يف الـذمم ؟ هـل قولـه: وال يظلمـون  النـاس حبـة خـردل يعـين أـم ذووا 

عــدل ؟ ال ؛ بــل هــذا حتقــري هلــم ، ال يســتطيعون أن يغــدروا وال يســتطيعون أن يظلمــوا ؛ وقرينــة ذلــك قولــه: قبيلــة ، 

  .. يهجم قومه يقول: فإا للتصغري والتصغري يدل على التحقري ؛ ومنه قول .

  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل    ليسوا من الظلم في شيء وإن هانا                

   ومن إساءة أهل السوء إحسانا  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة                   

  هذا ظاهره املدح ولكن املراد به الذم ؛ وهلذا قال: 

  هم قوما إذا ركبوا   شنوا اإلغارة فرسانا وركبانافليت لي ب                        

ليت يل م أي بدهلم ، قوما إذا ركبوا شنوا اإلغارة فرسـانا وركبانـا ، فصـار نفـي الظلـم عـنهم وكـوم جيـزون بالسـوء 

(( إن اهللا ال يظلــم مثقــال ذرة )) مغفــرة وباإلســاءة إحســانا لعجــزهم لــيس لكمــال أخالقهــم ؛ إذا فقولــه عزوجــل: 

س املراد به جمرد نفي الظلم عن اهللا بل املراد به إثبات كمـال العـدل وأنـه لكمـال عدلـه ال يظلـم ، قـال اهللا تعـاىل: لي

وهـذه القاعـدة تكـون يف مجيـع مـا نفـى  (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلمـا وال هضـما ))

د النفي إمنا يـراد بـه إثبـات كمـال الضـد وأنـه لكمالـه يف اهللا عن نفسه ، كل ما نفى اهللا عن نفسه فإنه ال يراد به جمر 

ومـن فوائـدها: أن  أي من تعـب ؛ ملـاذا ؟ لكمـال قوتـه . (( وما مسنا من لغوب ))؛ ضد هذه املسألة انتفت عنه 



وأنـه يظلـم  (( مثقـال ذرة ))فـال مفهـوم لقولـه:  (( مثقـال ذرة ))ما ذكر على سـبيل املبالغـة ال مفهـوم لـه ؛ لقولـه: 

دون ذلــك ، ال ، ال يظلــم ال مثقــال ذرة وال دون ذلــك ؛ لكــن عــادة العــرب ضــرب املثــل يف الشــيء احلقــري مبثقــال 

فإنــه يســتلزم عملــه بــالظلم ومــن  (( إن اهللا ال يظلــم ))ومــن فوائــدها: إثبــات علــم اهللا عزوجــل ؛ مــن قولــه:  الــذرة .

أن اهللا تعـاىل يضـاعف احلسـنات ؛ لقولـه:  ومـن فوائـدها: م أبدا .يستحقه ومن ال يستحقه مع أن اهللا تعاىل ال يظل

وقــد بــني اهللا هــذه املضــاعفة بــأن احلســنة بعشــر أمثاهلــا إىل ســبعمائة ضـــعف إىل  (( وإن تــك حســنة يضــاعفها ))

ومــن فوائــدها: أن رمحــة اهللا تعــاىل ســبقت  غضــبه ؛ ألن احلســنات تضــاعف وأن الســيئات ال تــزاد  أضــعاف كثــرية .

 (( وإن تك حسـنة يضـاعفها ))هذا نفي زيادة السيئات ، وتضعيف احلسنات ن اهللا ال يظلم مثقال ذرة )) (( إ

ومــن فوائـــدها أن اهللا تعـــاىل جيـــزي علـــى احلســـنة ثوابـــا أكثـــر مــن املقابلـــة يعـــين مـــا يقـــول: احلســـنة بعشـــر أمثاهلـــا إىل  .

ومــن فوائــدها: أن  . ه أجــرا عظيمــا ))(( ويــؤت مــن لدنــســبعمائة ضــعف ؛ بــل هنــاك شــيء فــوق هــذا وهــو قولــه: 

ألن هـذا األجـر قـد يكـون  (( ويـؤت مـن لدنـه أجـرا عظيمـا ))احلسنة جتذب احلسنة ؛ من أين تؤخذ ؟ مـن قولـه: 

سببه زيادة احلسـنات بسـبب احلسـنة األوىل ؛ وهـذا مـن نعمـة اهللا عزوجـل أن اإلنسـان إذا عمـل العمـل الصـاحل وفـق 

(( فكيـــف إذا جئنـــا مـــن كـــل أمـــة الـــدرس الليلـــة  مبتـــدأئنـــا )) (( فكيـــف إذا جاىل: مث قـــال اهللا تعـــ  لعمـــل آخـــر .

ــــم مثقــــال ذرة قــــال:  ملــــا ذكــــربشــــهيد ))  ــــة بشــــهيد )) أن اهللا عزوجــــل ال يظل ــــا مــــن كــــل أم ــــف إذا جئن (( فكي

واالستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب يعين كيف تكون احلال إذا جئنا من كـل أمـة بشـهيد ، وذلـك يـوم القيمـة يـأيت 

اهللا تعــاىل مــن كــل أمــة بشــهيد ، والشــهيد هــو الرســول يشــهد علــى أمتــه بأنــه بلــغ رســالة ربــه ، هــذا شــهيد كــل أمــة 

(( وكــذلك جعلنــاكم أمــة م كمــا قــال تعــاىل: وهنــاك شــهادة عامــة وهــي شــهادة هــذه األمــة علــى مــا قبلهــا مــن األمــ

أمـة جـاءت يف  (( مـن كـل أمـة ))وقولـه: وسطا لتكونوا شـهداء علـى النـاس ويكـون الرسـول علـيكم شـهيدا )) 

(( وجـد عليـه أمـة مـن النـاس يسـقون القرآن الكرمي لعدة معـان ؛ املعـىن األول: الطائفـة كهـذه اآليـة وكقولـه تعـاىل: 

(( ؛ املعـىن الثالـث: الـزمن ، كقولـه تعـاىل: قانتـا ))  (( إن ابراهيم كـان أمـةمام، كقوله تعاىل: ؛ املعىن الثاين: اإل ))

(( فلبـــث فـــي أي بعــد زمـــن ومقــداره بضــع ســـنني كمــا قـــال تعــاىل:  وقــال الـــذي نجــا منهمـــا وادكــر بعـــد أمـــة ))

؛ وقولـه:  كم أمـة واحـدة ))(( وأن هذه أمـتهل هلا معىن رابع ؟ ما هو ؟ الدين ، كقوله:  السجن بضع سنين ))

(( جئنـا املشـار إليـه أمـة حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  (( وجئنا بك علـى هـؤالء شـهيدا )) (( علـى هـؤالء ))

مــاذا تكــون احلــال ؟ وملــا بلــغ عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه هــذه اآليــة حــني أمــره  بــك شــهيدا علــى هــؤالء ))

م نقــرأ كــان يقـرأ يف النســاء ـ عبــد اهللا بـن مســعود ـ فقـال لــه النـيب عليــه الصــالة رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـل

( إنـــي أحـــب أن أســـمع والســـالم: اقـــرأ ؛ قـــال كيـــف أقـــرأ وعليـــك أنـــزل ؟ فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم: 



ليــه الصــالة رفان عذفقــرأ حــىت إذا بلــغ هــذه اآليــة قــال: حســبك ، فقــال فنظــرت فــإذا عينــاه تــ القــرآن مــن غيــري )

أنـــه بلـــغ الـــبالغ املبـــني ؛ وهلـــذا استشـــهده هـــو عليـــه الصـــالة  فـــاهللا عزوجـــل ســـوف يستشـــهده علـــى أمتـــه ؛والســـالم 

 والسالم ليقروا على أنفسهم بـذلك ، استشـهدهم يف حجـة الـوداع حـني خطـبهم وقـال: أال هـل بلغـت ؟ قـالوا نعـم

مرات ، أال هل بلغـت ؟ قـالوا نعـم ، قـال اللهـم اشـهد إىل الناس اللهم اشهد ثالث فرفع أصبعه إىل السماء وجعل 

، أال هل بلغت ؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ) والشك أن الصحابة رضي اهللا عنـه ميثلـون األمـة كلهـا فـإقرارهم بأنـه 

ة من األمـة مجيعـا ، وحنـن نشـهد بأنـه بلـغ بـالغ املبـني عليـه الصـالة والسـالم وأنـه تـرك األمـة علـى حمجـ بلغ هو إقرار

(( وجئنــا بــك علــى هــؤالء شــهيدا )) (( بيضــاء ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا إال هالــك ؛ وقولــه ســبحانه وتعــاىل: 

ومـن فوائـده هـذه اآليـة الكرميـة: بيـان   .(( وجئنا بك على هؤالء شهيدا )) حال من الكاف يف قوله:  شهيدا ))

ومــن فوائــدها: أن النــاس يــوم القيمــة  والتفخــيم .عظمــة هــذه الشــهادة ؛ يؤخــذ مــن االســتفهام الــدال علــى التعظــيم 

ومــن فوائــدها: أن كــل رســول يشــهد علــى قــوم بأنــه بلغهــم ؛  تقــام علــيهم األشــهاد ، يشــهدون علــيهم بــأم بلغــوا .

ــا مــن كــل أمــة بشــهيد لقولــه:  فــإن قــال قائــل: كيــف جنمــع بــني هــذا وبــني قولــه تعــاىل يف  )) .(( فكيــف إذا جئن

شهيدا ما دمت فيهم فلمـا تـوفيتني كنـت أنـت الرقيـب علـيهم وأنـت علـى كـل شـيء  (( وكنت عليهمعيسى: 

؟ فاجلواب: هذا ال يعارض ما ذكر هنا ؛ فإنه شهد على أمتـه الـذين باشـر بالغـه الـذي هـو عيسـى عليـه شهيد )) 

مـن فوائـدها: أن و  الصالة والسالم ؛ أما بعد موتـه فـإن األمـر إىل اهللا عزوجـل هـو الـذي يتـوهلم ويتـوىل مـن بعـدهم .

فــإن قــال  .(( وجئنــا بــك علــى هــؤالء شــهيدا )) نبينــا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ســيكون شــهيدا علينــا ؛ لقولــه: 

قائل: هل الذين ورثوا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهم العلماء هـل يكونـون شـهداء علـى األمـة ؟ اجلـواب: نعـم 

الــذين بلغــوا رســالة حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وهلــذا جــاء يف  ، يكونــون شــهداء علــى األمــة ألــم هــم الطريــق

)) هــذا موقــع االســتفهام  (( يومئــذ يــود الــذين كفــروامث قــال اهللا تعــاىل:  .( أن العلمــاء ورثــة األنبيــاء ) احلــديث: 

نـأيت مـن   يعين يومئـذ(( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم األرض )) (( يومئذ ))  والتفخيم

املـودة هـي التمـين وأعلـى احملبـة ، يعـين حيبـون حمبـة  (( يـود الـذين كفـروا ))كل أمة بشهيد وبك شهيدا على هؤالء 

أي خـالفوا (( وعصـوا الرسـول )) أي جحدوا ما جيب اإلميان به واإلقرار بـه ،  (( الذين كفروا ))هي أعلى احملبة 

؛ ألن املعصية هنا تشمل التفريط يف األوامر وكذلك فعـل النـواهي ؛ وقولـه:  أمرهم فلم ميتثلوا األمر ومل جيتنبوا النهي

(( لـو تسـوى الرسـول هنـا املـراد بـه اجلـنس ولـيس املـراد بـه العهـد ؛ ألنـه يشـمل كـل رسـول ؛  (( عصوا الرسـول ))

تكــون  )(( تســوى )فعلــى قــراءة الضــم  (( تســوى ))و  (( تســوى ))فيهـا قراءتــان:  ) (( تســوى )))بهــم األرض 

أي  (( تســــوى بهــــم األرض ))فــــاعال ؛ ومعــــىن  (( األرض ))نائــــب فاعــــل ؛ وعلــــى الفــــتح تكــــون  (( األرض ))



(( وال يكتمـون اهللا حـديثا )) يدفنون فيها وال يظهرون فيها يكونون كأم جزء من األرض وال حياسبون ؛ وقولـه: 

وذلـك  (( تسوى ))وليست على قوله: يود )) (( معطوفة على قوله:  (( ال يكتمون ))الواو حرف عطف ومجلة 

لفسد املعىن إذ يكون املعىن: يودون لو تسوى ـم األرض ولـو ال يكتمـون  (( تسوى ))ألا لو كانت عطفا على 

(( يـود اهللا حديثا ، فيكـون علـى هـذا التقـدير يكونـون قـد أقـروا مبـا هـم عليـه واحلـال أـم مل يقـروا  ، نعـم بـالعكس 

يدل على أم كتموا احلديث لـو جعلناهـا معطوفـة  لو تسوى بهم األرض وال يكتمون اهللا حديثا ))الذين كفروا 

واحلــال أــم ال  (( يــودون لــو تســوى بهــم األرض ))؛ وهلــذا والواقــع أــم مل يكتمــوا اهللا شــيئا  (( تســوى ))علــى 

ـــالكفر والشـــرك ؛ وقولـــه: يكتمـــون اهللا حـــديثا  ـــه عـــن  حـــديثا )) (( وال يكتمـــون اهللاأي يقـــرون ب أي مـــا حيـــدثون ب

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: بيـان مـا تـؤول إليـه حـال  وعصـوا الرسـول . أنفسهم بل يقرون إقرارا كامال بأم كفـروا

ومـن فوائـدها: احلـذر مـن معصـية الرسـول  الكفرة العاصـني للرسـول يتمنـون أـم مل خيلقـوا وأن األرض سـويت ـم .

ومــن فوائــدها: وجــوب العمــل مبــا يف الســـنة وإن مل  . (( وعصــوا الرســـول ))لم ؛ لقولــه: صــلى اهللا عليــه وآلــه وســ

ألن هناك أوامـر صـدرت مـن الرسـول صـلى اهللا (( وعصوا الرسول )) يكن يف القرآن ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

ار يـوم القيمـة ، أـم ومن فوائدها: شدة حسرة أولئك الكفـ عليه وآله وسلم ومل تكن يف القرآن فيجب العمل ا .

ومـــن فوائـــدها: أن هـــؤالء  يتمنـــون أـــم مل خيلقـــوا وأن تســـوى ـــم األرض ويـــدفنون فيهـــا ؛ ولكـــن هـــذا ال يـــنفعهم .

ومـن فوائـدها: أـم ال يكتمـون أي حـديث كـان ؛  الكافرين العاصني يقرون مبـا هـم عليـه فـال يكتمـون اهللا حـديثا .

فــتعم كــل شــيء ، فهــم يقــرون بكــل مــا عملــوا ؛ وهلــذا كلمــا ألقــي يف النــار نكــرة يف ســياق النفــي (( حــديثا )) ألن 

(( بلى قد جاءنـا نـذير فكـذبنا وقلنـا مـا نـزل اهللا مـن شـيء إن أنـتم فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير فيقولون: 

ــا فــي أصــحاب الســعير )) ــو كنــا نســمع أو نعقــل مــا كن فــإن قــال قائــل: كيــف  . إال فــي ضــالل كبيــر وقــالوا ل

فــإن هــذا  (( ثــم لــم تكــن فتنــتهم إال أن قــالوا واهللا ربنــا مــا كنــا مشــركين ))جتمعــون بــني هــذه اآليــة وقولــه تعــاىل: 

فـــاجلواب: أن القيامـــة ليســـت  صـــريح يف أـــم ينفـــون أن يكونـــوا مشـــركني وهـــذه اآليـــة صـــرحية يف أـــم ال يكتمـــون ؟

، فــاألحوال تتغــري وتتبــدل ، داره مخســون ألــف ســنة ســاعة أو ســاعتني حــىت تتصــادم األحــوال فيهــا ، القيامــة يــوم مقــ

فهـم أحيانــا يقولــون كـذا وأحيانــا يقولــون كـذا ألــم يريــدون اخلـالص فكــل وســيلة يظنوـا ســببا للخــالص يســلكوا 

(( واهللا ربنا مـا كنـا مشـركين حىت وإن تناقضوا ، فهم ال يكتمون اهللا حديثا ولكن إذا رأوا جناة أهل التوحيد قالوا: 

مـــن الـــذي (( واهللا ربنـــا مـــا كنـــا مشـــركين )) مـــن أجـــل أن حتصـــل هلـــم النجـــاة ؛ ولكنهـــا ال حتصـــل ، إذا قـــالوا:  ))

وكـذلك اجللـود حـىت أنـه يوخبـون (( تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهـم بمـا كـانوا يكسـبون )) يفضـحهم ؟ 

إذا نقـــول اجلمـــع بينهمـــا: أن أحـــوال  (( لـــم شـــهدتم علينـــا قـــالوا أنطقنـــا اهللا الـــذي أنطـــق كـــل شـــيء ))جلــودهم 



(( يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه )) القيامة تتغـري ؛ وهكـذا يـأتيكم أشـياء تظنـون فيهـا تعـارض مثـل قولـه تعـاىل: 

(( ونحشــر المجــرمين يومئــذ ويف آيــة أخــرى:  (( ويــوم القيمــة تــرى الــذين كــذبوا علــى اهللا وجــوههم مســودة ))

هــذا ؟ نقــول يــوم القيمــة أحوالــه تتغــري ، تســود الوجــوه ، وحيشــرون زرقــا وتتغــري ؛ فيــأيت إنســان ويقــول كيــف زرقــا )) 

ألن املــدة مخســون ألــف ســنة ؛ كــم بيننــا وبــني الرســول ؟ ألفــني ؟ أقــل ، ألــف وأربعمائــة ، هــذا مخســون ألــف ســنة ـ 

ئـدها: أن هـؤالء اـرمني ومـن فوا أعاذنا اهللا وإيـاكم علـى أهوالـه ـ املسـألة مـا هـي هينـة ، فتختلـف األحـوال وتتغـري .

فهــل هــم  (( وال يكتمــون اهللا حــديثا ))الكــافرين العاصــني يســألون عــن ذنــوم لكــن ســؤال تــوبيخ ؛ بــدليل قولــه: 

حماســبون كحســاب املــؤمن ؟ وهــل تــوزن أعمــاهلم ؟ اجلــواب: ال ، ال حياســبون كمــا حياســب املــؤمن ، املــؤمن تعــرض 

ينـاقش ألنـه لـو  ( سترتها عليك في الدنيا وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم ) والجل: عليه أعماله فإذا أقر ا قال اهللا عزو 

(( هـؤالء الـذين كـذبوا علـى ربهـم أال لعنـة نوقش هللك ؛ أما هؤالء فإم ينادى على رؤوس األشـهاد يـوم القيمـة 

سـبون حسـاب مـن تـوزن إـم ال حيا "وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة الواسـطية  اهللا على الظالمين ))

  .(( فـال نقـيم لهـم يـوم القيمـة وزنـا ))؛ لقولـه تعـاىل:  ألنه ال حسنات هلم " فـال تـوزن هلـم أعمـالأعماله وسيئاته 

إذا صـدر صـالة وأنـتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا تقولـون )) (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقربـوا المث قال اهللا تعاىل: 

دل ذلك على اهتمام املوضوع ؛ ألن النـداء يسـرتعي االنتبـاه ، فـإذا خاطبـك  ن آمنوا ))(( يا أيها الذي اهللا اآلية بـ

(( أحد وناداك: يا فالن ، فإنه يريد منـك أن تنتبـه ؛ وهلـذا قـال ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه " إذا مسعـت اهللا يقـول: 

مث إن اهللا تعــاىل إذا صــدر هــذا  فأرعهــا مسعــك فإمــا خــري تــؤمر بــه وإمــا شــر تنهــى عنــه " ؛ يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))

 النداء بوصف اإلميان دل ذلك على أن امتثالـه إن كـان أمـرا وتصـديقه إن كـان خـربا مـن مقتضـيات اإلميـان ؛ ألنـك

ال تنـادي شخصـا بوصـف مث توجـه إليـه األمـر أو اخلـرب إال ألنـه أهـل لقبـول هـذا األمـر و تصـديق هـذا اخلـرب مبـا معـه 

ا أن خمالفـة هـذا نقـص يف اإلميـان ، فـإذا كـان أمـرا فخولـف أو خـربا فكـذب فـإن هـذا من هذا الوصف ؛ ويفيد أيضـ

معــىن ثالثــا وهــو مــا يعــرف عنــدهم بــاإلغراء يعــين حتبيــب الشــيء إىل اإلنســان ؛ ألنــه إذا  ينــايف اإلميــان ؛ ويفيــد أيضــا

كأنـه قيـل: إن كنـت مؤمنـا فافعـل كمـا تقـول: يـا أيهـا الكـرمي قـد نـزل بـك ضـيف ،   (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))قي: 

أي ال تصـلوا (( يا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقربـوا الصـالة وأنـتم سـكارى )) (( ال تقربـوا الصـالة )) يعين فأكرمه ؛ 

(( وأنـتم حاليـة واجلملـة:  (( وأنـتم سـكارى ))وال تتهيئوا للصالة واحلال أنكم سكارى وهلذا نعرب الواو يف قوله: 

مجـع  (( وأنـتم سـكارى ))وقولـه:  (( ال تقربـوا ))اجلملة يف حمل نصب على احلال مـن الـواو يف قولـه:  سكارى ))

ســكران ، والســكران مــن زال عقلــه علــى ســبيل الطــرب والنشــوة ؛ وــذا يظهــر الفــرق بــني الســكران واملغمــى عليــه 

ه لكــن جيــد طربــا ولــذة ونشــوة حــىت يتخيــل أنــه ملــك مــن امللــوك كمــا قــال واملبــنج ومــا أشــبهه ، الســكران يغطــى عقلــ



شاعر جاهليـة: ونشـرا فترتكنـا ملوكـا ؛ وكمـا وقـع يف محـزة بـن عبـد املطلـب رضـي اهللا عنـه حـني شـرب فـثمن سـكر 

 قبـل أن حتــرم اخلمــر فمــرت بــه بعــريان ناضــحان لعلــي بـن أيب طالــب رضــي اهللا عنــه ، ناضــح يعــين تســين ســوان وكــان

عنده مغنية تغنني فقالت: " أال يا محز للشـرف النـوائي " فأخـذ السـيف وجـب أسـنمة البعـريين وبقـر بطوـا وأخـرج 

أكبادها ، نشوة طرب فجاء علي إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يشتكي فقام النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

محـزة: وهـل أنـتم إال عبيـد أيب ؛ إذا تصـور أنـه أيـش ؟ أنـه  إىل محزة فلمـا جـاء إليـه وجـده مل يفـق لـه فكلمـه فقـال لـه

ملك وأن هؤالء عبيد أبيه فرجع النيب عليه الصالة والسالم وعرف أن الرجل ال يدري ما يقول وتركه ؛ فهنـا يقـول: 

علــى وجــه اللــذة والطــرب وذلــك بشــرب مــن الســكارى ؟ قلنــا مجــع ســكران وهــو مــن تغطــى عقلــه  (( ســكارى ))

  (( حتـى تعلمـوا مـا تقولـون ))ما البنج فلـيس بسـكر واإلغمـاء لـيس بسـكر وإن تغطـى العقـل ؛ وقولـه: املسكر ؛ أ

(( ال نبـرح عليـه " حىت " هل هي للغاية أو للتعليـل ؟ للغايـة ، حـىت تـأيت للتعليـل وتـأيت للغايـة ، ففـي قولـه تعـاىل: 

هم عــاكفني علــى العجــل ال يســتلزم جمــيء هــذه بالشــك أــا للغايــة ألن بقــاء عــاكفين حتــى يرجــع إلينــا موســى ))

هـذه للتعليـل أو للغايـة ؟ تـأملوا (( ال تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول اهللا حتـى ينفضـوا )) موسى ؛ ويف قولـه تعـاىل: 

للتعليل ، ما تصـلح للغايـة ؟ طيـب لـو جعلناهـا للغايـة كـان  (( ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا ))

حىت ينفضوا فـإذا انفضـوا فـأنقوا ، هـذه للغايـة ، للتعليـل: ال تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول اهللا ألجـل املعىن: ال تنفقوا 

أن ينفضوا عنـه ؛ أيهمـا املعـىن ؟ الثـاين الشـك ؛ ألـم ليسـوا علـى اسـتعداد أـم إذا انفضـوا عـن رسـول اهللا ينفقـون 

إىل أن تعلمـوا مـا تقولـون ؟ أو املعـىن: لتعلمـوا  (( ال تقربـوا الصـالة وأنـتم سـكارى ))عليهم ؛ هذه اآلية يا مجاعة 

ما تقولون ؟ فيها وجهان ؛ تصلح هلذا وهذا: ال تقربوا الصـالة لتعلمـوا مـا تقولـون ؛ ال تقربـوا الصـالة إىل أن تعلمـوا 

ة ما تقولون ؛ وإذا كانت صاحلة للوجهني وال منافاة بينهمـا فإـا حتمـل عليهمـا ، فنقـول: السـكران ال يقـرب الصـال

حــىت يعلــم مــا يقــول يعــين حــىت يصــحوا صــحوا تامــا ، وال يقربــوا ألجــل أن يعلــم مــا يقــول يف صــالته ومــا يفعــل يف 

  صالته .

(( ... يــوم نحشــر وقولــه تعــاىل:  : (( ... يــوم تبــيض وجــوه وتســود وجــوه ... ))قولــه ســبحانه وتعــاىل الســائل :

  احد فاألزرق هو األسود ؟أال نقول إن هذا من باب و المجرمين يومئذ زرقا ... )) 

األزرق غــري األســود ؛ لكــن بعــض العلمــاء وفــق   هــل األزرق هــو األســود ؟ هــذا ال نعرفــه إال يف لغــة بعــض الشــيخ :

ذا حنن نشرح ، بعضهم قال: إن األزرق إذا كانت زرقته شـديدة مـال إىل السـواد صـار أسـود ؛ وبعضـهم قـال: يف 

(( نحشـرهم بعض األحيان يكون سودا ويف بعض األحيان زرقا ؛ وبعضهم قال: سود الوجـوه زرق األعـني فيكـون 

،  الــزرق لــبعض أجــزائهم ؛ علــى كــل حــال هــي ال ميكــن أن جتعــل الزرقــاء  املــراد الــبعض) المجــرمين يومئــذ زرقــا )



  والسواد شيئا واحدا ألنه ميكن اجلمع بغري هذا .

  سؤال عن الشرك الذي وقع فيه املشركون ؟ السائل :

(( ؛ لكـن اهللا يقـول:  االنتفاع م النتفاء... ؛ أي بس نفوا الشرك  يعين ما هم الشركاء النتفاء نفعهم ؟ الشيخ :

  . هذا ... أم كذبوا يف قوهلم ))وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم 

  سؤال عن حكم من انتقم وهو سكران ؟ السائل :

ــا أو حتملــه هــذه  نتقــام جيــد يف نفســه طربــا ونشــوة .مــا فيــه شــك إنــه ســكران ؛ نعــم نفــس الــذي أراد اال الشــيخ :

  النشوة والطرب على أن يوقع مبن أراد االنتقام به .

)) هــل يــدخل أهــل البــدع يف هــذه  (( ... يــوم تبــيض وجــوه وتســود وجــوه ...ســؤال عــن معــىن اآليــة:  الســائل :

  اآلية ؟

مكفـرة دخلـوا يف اقرأ آخر اآلية (( فأما الذين اسـودت وجـوههم أكفـرمت بعـد إميـانكم )) إذا كانـت البدعـة  الشيخ :

  اآلية ، إذا مل تكن مكفرة مل يدخلوا يف اآلية .

  هل السكران يدرك ما يدور حوله ؟ السائل :

هـذا ـ بـارك اهللا فيـك ـ سـنتكلم عليـه إن شـاء اهللا تعـاىل يف الفوائـد ؛ ألن اخلمـر لـه ثـالث مراتـب بـل أربـع  الشـيخ :

  رمي مطلق .  مراتب: إباحة ، وتعريض ، وحترمي يف وقت دون وقت ، وحت

  ؟ هل السكران يدرك  السائل :

يدرك لكن مـا هـو اإلدراك التـام ؛ لكـن مـن خفـة مـا جـاءه مـن الطـرب ، مـن اخلفـة صـار يفعـل شـيئا ينـدم  الشيخ :

عليـه فيمـا لـو صـح ؛ وهلـذا جتـدهم ـ والعيـاذ بـاهللا ـ يفعـل الواحـد بأمـه ، نشـرت بعـض اـالت اللبنانيـة منـذ سـنوات 

دخـل علـى أمـه يف السـاعة الواحـدة لــيال بعـد منتصـف الليـل فـدعاها إىل نفسـه قالـت: ال ، فقــال إن  قدميـة أن شـابا

مل تفعلــي ألقــتلن نفســي فأدركتهــا الشــفقة ومكنتــه مــن نفســها ففجــر ــا فلمــا أصــبح أحــس مبــا فعــل فجــاء إىل أمــه 

نفسـي ؛ فأدركتهـا الشـفقة فأخربتـه وقال ماذا فعلت البارحة ؟ قالت مل تفعل شيئا ، خافت ؛ قـال أخربيـين أو أقتـل 

  ـ نسأل اهللا العافية ـ . زين وصبه على نفسه مث أحرق بنفسهن، فذهب إىل احلمام وأخذ معه صفحة أو جرة من الب

 تقولـون مـا تعلمـوا حتـى سـكارى وأنتم الصالة تقربوا ال آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 أو الغــآئط مــن مــنكم أحــد جــاء أو ســفر علــى أو مرضــى كنــتم وإن تغتســلوا حتــى ســبيل عــابري إال جنبــا وال

غفـورا  عفـوا كـان اهللا إن وأيـديكم بوجـوهكم فامسـحوا طيبـا صـعيدا فتيممـوا مـاء تجـدوا فلـم النساء المستم

(( .  



(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تقربــوا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ســبق الكــالم علــى أول هــذه اآليــة الكرميــة: 

وقلنــا إن تصــدير الكــالم بالنــداء يــدل علــى أمهيتــه ألن النــداء يوجــب انتبــاه املخاطــب ؛ مث كــون النــداء الصــالة )) 

بوصــف اإلميــان يــدل علــى أن امتثالــه إن كــان أمــرا وتصــديقه إن كــان خــربا مــن مقتضــيات اإلميــان ؛ ويــدل علــى أن 

(( ان ؛ وذكرنا األثر املروي عن عبد اهللا بن مسـعود رضـي اهللا عنـه " إذا قـال اهللا تعـاىل خمالفة ذلك من نواقص اإلمي

(( يــا أيهــا وجــل:  يقــول اهللا عــز فأرعهــا مسعــك فإمــا خــري تــؤمر بــه وإمــا شــر تنهــى عنــه " . يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))

حـىت تنظـر مـاذا يريـد منـك ؛ لـو نادانـا والذي يناديك هو رب العاملني جل وعال ، فأسر إليه وانتبه  الذين آمنوا ))

" يا أهل مسجد " أفال نشرئب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا ؛ والـذي ينادينـا اآلن هـو أحد من خارج السوق 

يعـين  (( يا أيها الذين آمنوا ال تقربـوا الصـالة وأنـتم سـكارى ))اهللا رب العاملني عزوجل من فوق مسواته ، يقول: 

الة يف حــال الســكر وال تأتوهــا إال وأنــتم علــى أمت مــا يكــون مــن اإلحســاس واليقظــة ؛ وذلــك ألن ابتعــدوا عــن الصــ

(( الحمــــد هللا رب الصــــالة صــــلة بــــني العبــــد وبــــني اهللا واملصــــلي ينــــادي اهللا عزوجــــل ، خياطبــــه ، حيــــاوره ، يقــــول: 

 ،( أثـــىن علـــي عبـــدي )  فيقـــول:(( الـــرحمن الـــرحيم )) ويقـــول:  ، ( حمـــدني عبـــدي )فيقـــول اهللا:  العـــالمين ))

( هــذا  فيقــول: (( إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ))ويقــول:  ،ويقــول: (( مالــك يــوم الــدين )) فيقــول: جمــدين عبــدي 

؛ فمـا كـان هـذا شـأنه ( هـذا لعبـدي ولعبـدي مـا سـأل ) ويقـول:  ،بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مـا سـأل ) 

فإنــه جيــب أن يعتــىن بــه وأن يــدخل اإلنســان فيــه وهــو علــى أمت مــا يكــون صــحوة وأمت مــا يكــون يقظــة (( ال تقربــوا 

 (( أنـتم سـكارى ))الصالة وأنتم سكارى )) والصالة اسم جنس تشـمل صـالة الفريضـة والصـالة النافلـة ؛ وقولـه: 

تغطيـة العقـل علـى وجـه اللـذة والطـرب وخـرج بقولنـا " عـن وجـه اللـذة والسـكر  (( تقربوا ))اجلملة حالية من فاعل 

والطـرب " تغطيــة العقــل علــى وجـه غــري ذلــك كــالبنج مـثال واإلغمــاء فــإن ذلــك ال يعـد ســكرانا وال يثبــت لــه إحكــام 

املســكر ؛ والســكر يكــون بالشــراب ويكــون بالشــم ويكــون باألكــل ، فكــل مــا أســكر فهــو مخــر ؛ لقــول النــيب عليــه 

(( وأنــتم ســكارى حتــى تعلمــوا مــا تقولــون )) (( ؛  ( كــل مســكر خمــر وكــل مســكر حــرام )ة والســالم: الصــال

لفظــا ومعــىن ، ومــا تفعلــون كــذلك مــن بــاب أوىل ؛ ألن الــذي ال يعلــم القــول ال يعلــم الفعــل  تعلمــوا مــا تقولــون ))

ناس يفهم مـن الفعـل أكثـر ممـا يفهـم فإن القول أفهم من الفعل ، وكثري من الناس ال يفهم من الفعل شيئا وبعض ال

يعــين وال تقربــوا (( وال جنبــا )) )) يعــين ومــا تفعلــون ؛  (( حتــى تعلمــوا مــا تقولــونمــن القــول ؛ فــاملهم أن قولــه: 

(( ال تقربـــوا الصـــالة وأنـــتم الصـــالة جنبـــا ، انتبـــه ! ال تقربـــوا الصـــالة جنبـــا ؛ احلـــال هنـــا صـــارت مفـــردة ويف األول 

(( أو جنبـا م هل هذا من باب اختالف التنـوع يف األلفـاظ أو لسـبب يظهـر بالتأمـل ؛ وقولـه: فاهللا أعل سكارى ))

(( إال عــابري كلمــة " جنــب " مفــردة لفظــا ولكنهــا صــاحلة للجماعــة وللواحــد ؛ وهلــذا قــال: إال عــابري ســبيل )) 



ــ ((ومل يقــل: إال عــابر ســبيل ؛ إذا  ســبيل )) ــوا ))نقــول حــال مــن فاعــل  )) اجنب معطوفــة علــى اجلملــة أو  (( تقرب

أي ... مارون ؛ كيف يتفق هذا مع الصـالة ؟ نقـول: إن  (( إال عابري سبيل ))؛  (( تقربوا ))احلالية من فاعل: 

وأماكن الصالة ما هي ؟ املسـاجد ؛ وعلـى هـذا يكـون املعـىن:  (( ال تقربوا الصالة ))اهللا مل يقل ال تصلوا ، قال: 

  تم جنبا إال عابري سبيل أي مارين ا مرورا ؛ والعبور مبعىن التجاوز ، والسبيل مبعىن  وال تقربوا أماكن الصالة وأن



أي متجـاوزون ، مـارون ؛ كيـف يتفـق هـذا مـع الصـالة ؟ نقـول: إن اهللا مل يقـل ال تصـلوا ،  (( إال عابري سـبيل ))

وعلـــى هـــذا يكـــون املعـــىن: وال تقربـــوا أمـــاكن  وأمـــاكن الصـــالة مـــا هـــي ؟ املســـاجد ؛ (( ال تقربـــوا الصـــالة ))قـــال: 

الطريـق يعـين إال أن  والسـبيل مبعـىنالصالة وأنتم جنبا إال عابري سبيل أي مارين ا مرورا ؛ والعبور مبعىن التجاوز ، 

(( وال جنبــا " حــىت " للغايــة أو للتعليــل ؟ للغايــة ، وهــو غايــة لقولــه:  (( حتــى تغتســلوا ))تكونــوا متجــاوزين طريقــا 

(( وإن كنــتم مرضـى أو علـى ســفر أو جـاء أحــد  (( حتـى تعلمـوا مــا تقولـون )) .فغايتهــا  (( سـكارى ))أمـا  ))

 (( حتـى تغتسـلوا ))هـذا كاالسـتثناء مـن قولـه:  منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممـوا ))

؛األوىل: بتحقيــق  قراءتــان و جــاء أحــد ))(( أففــي هــذه األحــوال ال جيــب الغســل ويغــين عنــه التــيمم ؛ ويف قولــه: 

قراءتــان  (( لمســتم ))؛ ويف قولــه: (( أو جــا أحــد )) والثانيــة: حبــذف إحــدامها أي  (( أو جــاء أحــد ))اهلمــزتني 

قـال:  وسـنتكلم عليـه إن شـاء اهللا . لسـمتم ))و (( باملد ، والثانية: حبـذف املـد أي  (( ال مستم ))أيضا ؛ األوىل: 

مل يقــل: وأعجــزكم االغتســال ؛ لكــن يؤخــذ مــن آيــات  ، وأطلــق اهللا املــرض ضــى أو علــى ســفر ))(( وإن كنــتم مر 

؛ أطلـق أيضـا ومل يقيـد  (( أو علـى سـفر ))أخرى أن املراد باملرض املرض الـذي يـؤثر عليـه اسـتعمال املـاء ؛ وقولـه: 

(( أو جــاء أحــد قيــد هــذا اإلطــالق ، يعــين علــى ســفر ومل جتــدوا مــاء  (( فلــم تجــدوا مــاء ))لكــن نقــول إن قولــه: 

(( " أو " هذه أشـكلت علـى أهـل العلـم ؛ ألن ظاهرهـا التنويـع مـع قولـه:  منكم من الغائط أو المستم النساء ))

والتنويع مشكل ألـا ليسـت قسـيما ملـا سـبق وال  إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ))

وعـــا ممـــا ســـبق ؛ واجلـــواب عـــن هـــذا اإلشـــكال أن نقـــول: إن " أو " مبعـــىن الـــواو و" أو " تـــأيت مبعـــىن الـــواو يف اللغـــة ن

( ... سـميت بـه نفسـك أو أنزلتـه فـي كتابـك أو علمتـه أحـدا العربية ومنه قول النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

اإلنـزال لـيس قسـيما  ت بـه نفسـك أو أنزلتـه )( سميفقوله: من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) 

للتســـمية وال نوعـــا مـــن التســـمية ؛ لكـــن معـــىن احلـــديث: مسيـــت بـــه نفســـك وأنزلتـــه يف كتابـــك أو علمتـــه أحـــدا مـــن 

خلقـك أو اسـتأثرت بـه يف علـم الغيـب عنـدك ؛ فـاآلن معناهـا ـ واهللا أعلـم ـ : أو علـى سـفر وجـاء أحـد مـنكم مـن 

الغـائط  (( أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط ))الغـائط أو المسـتم النسـاء ؛ وقولـه:  الغـائط ، وجـاء أحـد مـنكم مـن

املكــان املطمــئن مــن األرض املــنخفض وعــرب بــه عــن اخلــارج املســتقذر وهــو البــول والغــائط ؛ ملــاذا ؟ ألــم فيمــا ســبق 

ن يقضــي حاجتــه ؛ لــيس عنــدهم كنــف وال محامــات وإمنــا خيــرج اإلنســان إىل الــرب فيختــار مكانــا مطمئنــا مــن أجــل أ

فتأملوا يا إخوان حال الناس يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ، البيوت ما فيها بيوت اخلـالء وال مـراحيض إال 

فيما بعد ، كان الناس يبحثون املكان املنخفض لقضاء احلاجة واملكان املنخفض يسمى غائطـا أي نـازال ، ويف لغـة 

(( أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط أو ؟ يعـين نـازل ومنقعـر ؛ هنـا يقـول:  عامية يقولـون: مـاء غـويط ، ويـش معنـاه



(( وهــل القراءتــان يف معــىن واحــد ؟ قيــل: إن معنامهــا واحــد ؛ وقيــل:  (( المســتم ))ويف قــراءة:  لمســتم النســاء ))

أن  :ا؛ ولكــن الصــحيح أن معنامهــا واحــد ولكــن الفــرق بينهمــ ــرد اللمــس (( لمســتم )) للجمــاع ، و المســتم ))

اللمــس مــن جانــب واحــد واملالمســة مــن جــانبني كالقتــل مــن جانــب واحــد واملقاتلــة مــن اجلــانبني ؛ واملــراد بــاللمس 

اجلمـاع وإمنــا اخرتنــا ذلــك ألنــه لــو كــان املــراد بــه اللمــس باليــد لكــان يف اآليــة تكــرار وإمهــال ؛ كيــف تكــرار وإمهــال ؟ 

غر وملـس النسـاء باليـد حـدث أصـغر وفيـه إمحـال للحـدث حلدث أصغر ألن ايء من الغائط هو حدث أصـ تكرار

  األكرب ؛ فإذا قلنا املالمسة اجلماع صار يف اآلية ذكر احلدثني مجيعا: األصغر ، واألكرب .

 تقولـون مـا تعلمـوا حتـى سـكارى وأنتم الصالة تقربوا ال آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 أو الغــآئط مــن مــنكم أحــد جــاء أو ســفر علــى أو مرضــى كنــتم وإن تغتســلوا حتــى ســبيل عــابري إال جنبــا وال

غفـورا  عفـوا كـان اهللا إن وأيـديكم بوجـوهكم فامسـحوا طيبـا صـعيدا فتيممـوا مـاء تجـدوا فلـم النساء المستم

بـــاهللا مـــن أعـــوذ  نعـــم . (( أو المســـتم النســـاء ))هـــل مت الكـــالم علـــى اآليـــة تفســـريا ؟ إىل أيـــن ؟ إىل قولـــه:  . ))

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصـالة وأنـتم سـكارى ... الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل يف آخر آية: 

ـــان:  (( أو المســـتم النســـاء ))قـــال:  )) وقـــد اختلـــف املفســـرون يف  (( لمســـتم )) و (( ال مســـتم ))وفيهـــا قراءت

معناهــا علــى قــولني ؛ القــول األول: أن املــراد ــا اجلمــاع ؛ والقــول الثــاين: أن املــراد ــا اللمــس باليــد ؛ والصــواب أن 

(( أو ألن يف قولــه:  (( أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط ))املــراد ــا اجلمــاع مــن أجــل أن تكــون يف مقابــل قولــه: 

 إشــارة إىل ســـبب الغســـل (( أو المســـتم النســـاء ))إشــارة إىل ســـبب الوضـــوء ،  جــاء أحـــد مـــنكم مـــن الغـــائط ))

مبعـىن اللمـس باليـد وأن اللمـس باليـد نـاقض الوضـوء  (( لمسـتم ))فيكون يف هذا ذكر احلدثني مجيعا ؛ أما لو قلنـا 

يكـون يف  مل يكن يف اآلية إال ذكر سبب واحد حلدث واحد وهو احلدث األصغر ، يكون فيه سببان حلدث واحـد

والنســاء اســم جــنس  المســتم النســاء )) (( أواآليــة ســببان حلــدث واحــد وهــو األصــغر وهــذا نــوع مــن التكــرار ؛ 

 يشــمل األحــرار والعبيــد ويشــمل اجلميلــة وغــري اجلميلــة ، ويشــمل الصــغرية وغــري الصــغرية أو ال ؟ ال يشــمل الصــغرية

الفــاء  (( فلــم تجــدوا مــاء ))وقولــه تعــاىل:  ا يف الفوائــد .الــيت ال يوطــأ مثلهــا ال يشــملها وســيأيت إن شــاء اهللا ذكرهــ

ونفــي الوجــدان يــدل علــى  (( وإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفر فلــم تجــدوا مــاء ))هــذه حــرف عطــف علــى قولــه: 

ألنه ال يقال" مل جيد " إال ملـن طلـب ، يقـول طلبـت فلـم أجـد ؛ وأمـا مـن مل يطلـب فـال يصـح أن يقـال إنـه  الطلب

ــا )) (( تيممــوا ))(( مل جيــد ؛  أي اقصــدوا ؛ ألن التــيمم يف اللغــة مبعــىن القصــد ، كمــا قــال  فتيممــوا صــعيدا طيب

ـــه إال أن تغتعـــاىل:  يعـــين ال تقصـــدوا اخلبيـــث  وا فيـــه ))ضـــم(( وال تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون ولســـتم بآخذي

  تنفقون منه ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ، وقال الشاعر:



  ا    ليثرب أدنى دارها نظر عالي تيممتها من أذرعات وأهله                          

، الصــعيد وجــه األرض ألنــه صــاعد ظــاهر بــني ؛ وأمــا  قــال تيممتهــا أي قصــدا ؛ وأمــا الصــعيد فهــو وجــه األرض

فالطيــب ضــد اخلبيــث وإذا كــان املقصــود مــن هــذا التــيمم التطهــر صــار الطيــب هــو الطهــور وإن  (( طيبــا ))قولــه: 

شئت فقل الطاهر وهو كذلك ، الطيب هنا هو الطاهر والصعيد قلنا كل ما على وجه األرض أو هـو وجـه األرض 

(( تيممـوا فـة علـى معطو  (( فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم )) سواء كان أحجارا أو رمـاال أو ترابـا أو غـري ذلـك .

نقـول يف حـده مـا قلنـاه يف الوضـوء يعـين الوجـه  (( فامسحوا بوجـوهكم أيـديكم إن اهللا كـان عفـوا غفـورا ))؛  ))

(( حد الوجه من األذن إىل األذن عرضـا ومـن مـنحن اجلبهـة إىل أسـفل اللحيـة طـوال ، هـذا هـو الوجـه ؛ وأمـا قولـه: 

: (( ت اليـد فـاملراد ـا الكـف فقـط وال يـراد ـا مـا زاد علـى ذلـك ؛ وقولـهفهنا أطلـق اهللا اليـد وإذا أطلقـ أيديكم ))

اجلملة هذه تعليل ملا سبق من األحكام أي لعفـوه ومغفرتـه شـرع لكـم التـيمم عنـد عـدم  إن اهللا كان عفوا غفورا ))

اهللا عزوجــل عفــو   ، وعفــو وجــود املــاء أو عنــد املــرض ؛ والعفــو هــو املتجــاوز عــن عبــاده يف تــرك الواجــب وفعــل احملــرم

خبـالف عفــو غـريه فقــد يكـون لعجــز أي العجــز (( إن اهللا كــان عفـوا غفــورا )) كامـل مقــرون بالقـدرة لقولــه تعـاىل: 

عفــو إىل املغفــرة ال هــا فــإذا أضــيفالغفــور هــو الســاتر للــذنوب املتجــاوز عن (( غفــورا ))عــن األخــذ بالثــأر ؛ وقولــه: 

منهــا: أمهيــة  يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد كثــرية ؛ . ملغفــرة لفعــل احملــرمحصــل الكمــال وهــو أن العفــو لــرتك الواجــب وا

... االنتبـاه ؛ ومنهـا ـ أي مــا الصـالة و العنايـة ـا ؛ وجـه ذلـك أن اهللا تعـاىل صـدر احلكـم املتعلـق بالصــالة بالنـداء 

فـدل هـذا علـى أمهيـة  ا ))(( يا أيهـا الـذين آمنـو يدل على العناية ا ـ أن اهللا صدر اخلطاب بذلك بوصف اإلميان 

فـإن هــذا رخصــة  (( ال تقربــوا الصـالة وأنــتم ســكارى ))ومــن فوائـدها: حــل اخلمـر ؛ لقولــه:  الصـالة والعنايــة ـا .

وهــذه إحــدى املراحــل الــيت كانــت يف اخلمــر ؛ ألن اخلمــر لــه أربــع  ، للنــاس أن يشــربوا اخلمــر يف غــري أوقــات الصــالة

، والنهــي عــن شــربه قــرب وقــت الصــالة ، والنهــي عــن شــربه مطلقــا ؛ وقــد أمجــع ، والعــريض برتكــه مراحــل: اإلباحــة 

املسلمون على حترمي اخلمر وصار حترميه مـن األمـور الظـاهرة امـع عليهـا حـىت قـال العلمـاء إن مـن أنكـر حترميـه فإنـه  

أنــه ال ومــن فوائــدها:  كـافر إال أن يكــون ناشــئا يف بلـد بعيــد عــن بـالد املســلمني فإنــه يعــرف مث بعـد ذلــك يبــني لـه .

فإنـه يـدل علـى أن السـكران ال يعلـم مـا يقـول ، وإذا   (( حتـى تعلمـوا مـا تقولـون ))حكم لقول السكران ؛ لقوله: 

كان ال يعلم ما يقول صار قوله لغوا ال عربة به ، وهو كذلك وهذا هـو القـول الـراجح أن قـول السـكران ال عـربة بـه 

لـو أعتـق فإنـه ال ينفـذ عتقـه ، ولـو وقـف ال ينفـذ إيقافـه ، أي قـول يقولـه فإنـه حىت لو طلق فإنه ال يقع طالقه حـىت 

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن اإلنســان إذا غضــب غضــبا شــديدا حــىت صــار ال  ال عــربة بــه ألنــه ال يعلــم مــا يقــول .

(( قولـه ؛ لقولـه: يعلم ما يقول فإنه ال عـربة بقولـه حـىت لـو كـان كفـرا ومحلـه علـى ذلـك شـدة الغضـب فإنـه ال عـربة ب



فدل ذلك على أن جهل اإلنسان مبا يقول له أثر يف تغيري احلكم ؛ وكذلك لـو طلـق يف  حتى تعلموا ما تقولون ))

شدة الغضب وهو ال يعلم ما يقول بـل لـو أنـه طلـق وهـو يعلـم مـا يقـول لكـن صـار كـاملكره مـن شـدة الغضـب فإنـه 

(( حتـــى احلـــث علـــى حضـــور القلـــب يف الصـــالة ؛ لقولـــه: دها: ومـــن فوائـــ ال حكـــم لقولـــه وال تطلـــق املـــرأة بـــذلك .

والقلـب إذا غـاب فـإن اإلنسـان ال يعلـم مـا يقـول وإمنـا يقـول علـى سـبيل العـادة فقـط وإال لـو  تعلموا مـا تقولـون ))

ومــن  ال يـدري معـىن مـا يقـول وإن كـان قـد يـدري أنـه لفـظ . أنـه رجـع إىل نفسـه لتبـني لـه أنـه ال يـدري مـا يقـول أي

ئـــدها: أن فيهـــا شـــاهدا لنهـــي النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن الصـــالة يف حضـــرة الطعـــام أو وهـــو يدافعـــه فوا

ومـن فوائـدها: مـا ذهـب إليــه  األخبثـان ؛ ووجـه ذلـك أن الصـالة يف هـذه احلـال ينقصـها العلـم فيمـا يقـول املصـلي .

، يعـين لـو غلـب الوسـواس يف احلـواجيس  بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثـر الصـالة فإـا ال تصـح

ولكــن هــذه املســألة  (( حتــى تعلمــوا مــا تقولــون ))بالصــالة عليهــا أو علــى أغلبهــا فإــا ال تصــح ؛ لقولــه تعــاىل: 

الصـحيح فيهــا أن الصــالة تصــح لكنــه ال ينــال الثــواب الكامــل ؛ ودليــل ذلــك مــا أخــرب بــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

 مسع النداء أدبر وله ضراط ، مـن شـدة مـا مسـع ووقعـه علـى قلبـه فـإذا أقيمـت الصـالة حضـر وسلم: أن الشيطان إذا

وصــار يقــول لإلنســان اذكــر كــذا اذكــر كــذا اذكــر كــذا حــىت ال يــدري أحــدكم مــا قــد صــلى ؛ وهــذا يــدل علــى أن 

  .منها ) ( ليس لك من صالتك إال ما عقلت الوساوس يف الصالة ال تبطلها لكن الشك أا تنقصها لقوله: 

وهـذا هـو أصـح األقـوال يف  (( وال جنبا إال عابري سبيل ))ومن فوائدها: حترمي مكث اجلنب يف املسجد ؛ لقوله: 

هــذه اآليــة أن املــراد بــذلك النهــي عــن قربــان اجلنــب للمســاجد إال عــابري ســبيل ؛ ولكــن يســتثىن مــن ذلــك مــا إذا 

؛ ألن هــذا وردت فيــه آثــار عــن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم توضــأ اجلنــب فإنــه إذا توضــأ جيــوز لــه املكــث يف املســجد 

ومـن فوائـدها: أن العبـور لـيس كاملكـث ؛ وعليـه  أم كانوا يفعلون هذا يف عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم . 

باملســجد فإننــا ال نلزمــه أن يصــلي حتيــة املســجد ألنــه عــابر  يعــين يــرتب علــى هــذه الفائــدة أن اإلنســان لــو مــر عــابرا

ومـن فوائـدها: أن املنـع يـزول ـ أعـين منـع  الف ما إذا مكث وجلس فإننا نقـول لـه ال جتلـس حـىت تصـلي ركعتـني .خب

وقـد علمـتم آنفـا أنـه يـزول أيضـا  (( حتـى تغتسـلوا ))اجلنب مـن دخـول املسـجد ـ يـزول إذا اغتسـل ؛ لقولـه تعـاىل: 

إىل القاعــدة املعروفــة املتفــق عليهــا وهــي: أن املشــقة بالوضــوء باآلثــار الــواردة عــن الصــحابة .ومــن فوائــدها: اإلشــارة 

جتلــب التيســري ؛ ووجهــه أن اهللا تعــاىل أجــاز للمــريض أن يتــيمم ؛ ولكــن هــل يتــيمم لكــل مــرض أو يتــيمم إذا كــان 

اسـتعمال املــاء يــؤدي إىل املـوت ؟ ال هــذا وال هــذا ، مـن العلمــاء مــن يقـول: ال يتــيمم إال إذا كــان خيـاف املــوت أمــا 

ن خيـــاف املـــرض أو طــــول املـــرض أو تشـــويه اجلســـم فإنــــه ال يتـــيم ؛ ومـــنهم مـــن قــــال: يتـــيمم لكـــل مــــرض ؛ إذا كـــا

والصواب أنه ال هذا وال هذا فيتمم لكل مـرض خيشـى اسـتعمال املـاء فيـه أن يطـول مرضـه أو يزيـد مرضـه أو يسـري 



ومـن فوائـدها: أن  مم وال بـأس .اجلرح حىت يؤثر يف البدن أو ما أشبه ذلك ، املهم مىت حصل شـيء يضـره فإنـه يتـي

(( أو علــى ســفر فلــم تجــدوا مــاء املســافر إذا مل جيــد املــاء فإنــه يتــيمم وال ينتظــر حــىت جيــد املــاء يف البلــد ؛ لقولــه: 

عنــد عــدم املــاء  ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــوز التــيمم يف احلضــر عنــد عــدم املــاء ؛ ألن اهللا تعــاىل شــرط فتيممــوا )) .

عدم املاء ، والثاين: السفر ؛ والصحيح أنه جائز ؛ ألنـه ثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  شرط شرطني ؛ األول:

وســلم علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم فلــم يــرد عليــه حــىت وســلم تــيمم يف احلضــر يف قصــة الرجــل الــذي جــاء 

يف النــزاع وألن العلــة واحــدة ) وهــذا نــص ( إنــي أحببــت أن ال أذكــر اهللا إال علــى طهــر تــيمم علــى اجلــدار وقــال: 

وهي عدم املاء ، فلو فرض أن املاء انقطع عـن البلـد ومل جيـد اإلنسـان مـاء يتطهـر بـه فإنـه يتـيمم ألن العلـة واحـدة ؛ 

ومــن فوائــدها: أن  لكــن ذكــر الســفر ألنــه مظنــة العــدم وكمــا مــر علينــا أن القيــد إذا كــان أغلبيــا فإنــه ال مفهــوم لــه .

ومل يقــل: مســافة كــذا أو مســافة كــذا ؛ وهــذا  (( أو علــى ســفر ))؛ وجهــه ؟ اإلطــالق  الســفر لــيس لــه حــد معــني

القول هو الراجح من أقوال أهل العلـم أن السـفر ال حـد لـه ال بثمـانني كيلـو وال مائـة كيلـو وال أربعـني كيلـوا ، حـده 

هللا وال رسـوله السـفر باملسـافة أن يقع عليه اسم السفر فإذا وقع عليه اسـم السـفر ثبتـت لـه أحكـام السـفر ومل حيـدد ا

وهــل  (( أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط ))ومــن فوائــدها: أن البــول والغــائط ناقضــان للوضــوء ؛ لقولــه:  املعينــة .

هنــاك نــواقض أخــرى ســوى ذلــك ؟ فيــه نــواقض ؛ منهــا: النــوم إذا كــان عميقــا حبيــث لــو أحــدث اإلنســان مل حيــس 

إلنسـان بنفسـه لـو أحـدث فإنـه ال يـنقض الوضـوء ؛ ومنهـا: أكـل حلـم اإلبـل بنفسه ؛ وأما النوم اليسري الـذي حيـس ا

فإنــه نــاقض للوضــوء ، ثبــت ذلــك عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فيــه حــديثان صــحيحان: حــديث الــرباء ، 

مـع  وحديث جابر بن مسرة ؛ كم هذه ؟ البول ، والغائط ، والنوم وأكل حلم اإلبل ؛ بقيت أشياء الـيت فيهـا خـالف

أن النــوم نفســه فيــه خــالف لكــن الصــحيح أنــه يــنقض الوضــوء إذا كــان عميقــا ؛ اخلــارج مــن غــري الســبيلني إذا كــان 

والصــحيح أنــه ال يــنقض الوضــوء فــإن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم كـــانوا ، جنســا كالــدم ، وفيــه خــالف بــني العلمــاء 

ومل يرد عن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه  تالتصيبهم اجلراحة يف سبيل اهللا وتصيبهم اجلراحة أيضا يف غري الق

ـــدواعي علـــى نقلـــه  ـــدليل ؛ أمـــرهم بالوضـــوء مـــن ذلـــك ، ومثـــل هـــذا تتـــوافر ال وألن نقـــول: الوضـــوء ثبـــت مبقتضـــى ال

ولـيس هنـاك دليـل يـدل علـى أن  الشرعي فال ميكـن أن ترتفـع هـذه الطهـارة الـيت حصـلت بالوضـوء إال بـدليل شـرعي

غريه من النجاساة من غري السبيلني ناقض الوضوء ؛ وعلى هذا فالرعـاف ولـو كثـر واجلـرح  ن أوخروج الدم من البد

مـس الـذكر وإن شـئت قـل مـس الفـرج هـل هـو نـاقض الوضـوء ؟  ولو كثر نزيف الدم منه ال يكون ناقضـا للوضـوء .

لتفصــيل وهــذا هــو مقتضــى فيــه للعلمــاء أقــوال: أنــه نــاقض مطلقــا ، وأنــه غــري نــاقض مطلقــا ، والتفســري ؛ واألظهــر ا

التعليل الذي علل به النيب صلى اهللا عليه وآهل وسلم عدم النقض فإنه قال عن الرجل ميس ذكره يف الصـالة أعليـه 



أي جــزء منــك وقطعــة منــك ؛ فــإذا مســه اإلنســان بغــري شــهوة فهــو   ( ال ، إنمــا هــو بضــعة منــك )الوضــوء ؟ قــال: 

ال إشـكال يف هـذا ؛ لكـن إذا مســه بشـهوة فهـل الوضـوء واجــب أو كمـا لـو مـس بقيــة األعضـاء لـيس عليـه وضــوء و 

الوضــوء مســتحب ؟ فيــه قــوالن للعلمــاء ؛ مــنهم قــال: إنــه مســتحب ألن الشــهوة تثــري البــدن ؛ ومــنهم مــن قــال: إنــه 

منهــا أيضــا ـ ممــا اختلــف فيــه العلمــاء ـ تغســيل امليــت ، مــس املــرأة ؛  واجــب ؛ واألحســن بــل األحــوط أن يتوضــأ .

والــيت دلــت عليهــا النصــوص ح يف هــذا أنــه ال يــنقض الوضــوء ؛ وعلــى هــذا فــالنواقض الــيت نــرى أــا ناقضــة والصــحي

؛ أيـش  عندنا هي: البول ، الغائط ، النوم العميق ، وأكل حلم اإلبل ، ومـس الـذكر بالشـهوة علـى سـبيل االحتيـاط

بيلني وعممنـا لكـان أوىل ؛ القـيء ؟ القـيء ال ؟ الريح ؟ نعم اخلـارج مـن السـبيلني نعـم وهلـذا لـو قلنـا اخلـارج مـن السـ

ولكـن هـل هـو حـدث  (( أو المسـتم النسـاء ))ومن فوائدها: أن جمامعة النساء حدث ؛ لقولـه:  ينقض الوضوء .

أصــغر أو أكــرب ؟ نقــول هــو حــدث أكــرب كمــا دلــت علــى ذلــك آيــة املائــدة ؛ وعلــى هــذا فيجــب علــى اإلنســان إذا 

أن الرجـل إذا جـامع ومل ينـزل فإنـه يغسـل ذكـره  نزل أو مل ينزل ؛ وكان يف أول اإلسالمجامع املرأة أن يغتسل سواء أ

ومــا أصــاب املــرأة منــه وال جيــب عليــه الغســل مث بعــد هــذا نســخ فصــار االغتســال واجبــا مــن اجلمــاع وإن مل حيصــل 

اهللا عليـه وآلـه وسـلم:  اإلنزال ؛ أما إذا حصل اإلنزال من مجاع أو غري مجاع فإن الغسـل واجـب ؛ لقـول النـيب صـلى

ومــن فوائــدها: أنــه يشــرتط جلــواز التــيمم عــدم املــاء ، أو التضــرر باســتعماله ؛ عــدم املــاء  . ( إنمــا المــاء مــن المــاء )

؛ وعلـى  (( وإن كنـتم مرضـى ))والتضـرر باسـتعماله مـأخوذ مـن قولـه:  (( فإن لم تجدوا ماء ))مأخوذ من قوله: 

ومـن فوائــدها: جـواز التــيمم  إذا تعــذر اسـتعمال املــاء لعـدم أو لضـرر باســتعماله . هـذا ال ميكـن أن يكــون التـيمم إال

على وجه األرض كله من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جس أو غري ذلـك ، كـل مـا علـى األرض فيـتمم بـه 

الطيـب وضـوء ( صـعيد ومل يقيـد ؛ ولقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم:  (( فتيمموا صـعيدا ))؛ لقوله تعاىل: 

الصعيد الطيب ؛ واختلف العلماء فيما إذا كان مـن غـري جـنس األرض   المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين )

كالشــجر هــل جيــوز التــيمم بــه أو ال ؛ فمــنهم مــن أجــاز التــيمم بــه ؛ ومــنهم مــن قــال: ال جيــوز إال إذا كــان متصــال 

يتـــيمم بـــه ، وهـــذا هـــو األقـــرب ؛ وعلـــى هـــذا فلـــو تـــيمم  بـــاألرض ؛ فأمـــا الغصـــن املنكســـر املرمـــي يف األرض فإنـــه ال

اإلنسان جبزع شجرة متصل باألرض فال بأس ؛ ولكن الشك أن تيممه على نفـس األرض أوىل وأحـوط وأبعـد عـن 

اخلـالف ؛ واختلـف العلمـاء رمحهــم اهللا هـل يشـرتط أن يكــون لـه غبـار أو ال ؛ فقـال بعــض العلمـاء ال بـد أن يكــون 

؛ و" مـن " للتبعـيض وهـذا يقتضـي  (( فامسحوا بوجـوهكم وأيـديكم منـه ))عاىل يف آية املائدة: له غبار ؛ لقوله ت

(( بوجـوهكم ؛ ومـنهم مـن قـال: ال يشـرتط أن يكـون لـه غبـار واسـتدلوا باآليـة هـذه أن يكون هناك غبار ميسح بـه 

لم أنــه ملــا أرى عمــار بــن ياســر  ومل يقــل: منــه ؛ واســتدلوا بأنــه ثبــت عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســ وأيــديكم ))



كيف يتيمم أنه ضرب بيديه األرض ونفخ فيهما ولو كان الغبار شرطا مل يـنفخ ألن الـنفخ يلـزم منـه أن يطـري الغبـار 

  ؛ والصواب أنه ال يشرتط الغبار وأن اإلنسان إذا تيمم على األرض صح التيمم سواء كان فيها غبار أم مل يكن .

؛ وعلـى هـذا فلـو  (( فامسـحوا )) ، (( فتيمموا ))، املسح مع الغسل ؛ لقولـه:  ن املسحومن فوائدها: أنه البد م

هبت الريح ومحلت ترابا ووقف اإلنسان أمام الريح صمد هلا حىت ملئت وجهه من الغبـار ومسـح وجهـه فهـل جيـزئ 

نقصـــد وجـــه األرض ذلـــك أو ال ؛ قـــال بعـــض أهـــل العلـــم إنـــه جيـــزئ ؛ واألحـــوط أنـــه ال جيـــزئ ؛ وذلـــك ألن اهللا أن 

ومـن فوائـدها: احلكمـة يف التشـريع ؛ وجـه ذلـك: أن اهللا فـرق بـني طهـارة املـاء وطهـارة التـيمم ، طهـارة  ومنسح منه .

املاء من اجلنابة البد أن تعم مجيع البـدن ؛ ومـن احلـدث األصـغر البـد أن تعـم األعضـاء األربعـة: الوجـه ، واليـدان ، 

التـيمم فإـا ال تكـون إال يف عضـوين فقـط ومهـا: الوجـه ، واليـدان ؛ وال فـرق فيهـا والرأس ، و الرجالن ؛ أمـا طهـارة 

بــني الطهــارتني: الكــربى ، والصــغرى ؛ واحلكمــة يف ذلــك أن الطهــارة فيهــا تطهــري ، تطهــري حســي واضــح ، وطهــارة 

اب وجهــه وكفيــه ، التــيمم فيهــا تطهــري معنــوي وهــو كمــال التعبــد والتــذلل هللا عزوجــل حبيــث إن اإلنســان ميســح بــالرت 

مسح الوجه بالتيمم ومسح اليدين ؛ أيهمـا يقـدم ومن فوائدها: وجوب الرتتيب بني  وهذا دليل على كمال التعبد .

(( إن الصـفا والمـرة مـن ؟ الوجه ، والدليل على هذا قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حـني أقبـل علـى صـفا: 

وإذا كــان اهللا بــدأ هنــا بــالوجوه  ( ابــدءوا بمــا بــدأ اهللا بــه ) لفــظ للنســائي: أبــدأ مبــا بــدأ اهللا بــه ) ويف شــعائر اهللا ))

فإننا نبدأ ا وهذه املسألة اختلف فيها العلماء ؛ مـنهم مـن قـال: يشـرتط الرتتيـب يف التـيمم مطلقـا سـواء تـيمم عـن 

دث أصــغر أو حـدث األصـغر أم عــن حـدث أكــرب ؛ ومـنهم مــن قـال: ال يشـرتط الرتتيــب مطلقـا ســواء تـيمم عــن حـ

عن حدث أكرب ؛  ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الرتتيب وإن كان عـن حـدث أكـرب مل جيـب ؛ 

قــالوا ألنــه إن كــان عــن حــدث أصــغر كــان بــدال عــن حــدث جيــب فيهــا الرتتيــب والبــدل لــه حكــم املبــدل ، وإن كــان 

تيـب وهـو التـيمم ؛ واألحـوط ؟ األحـوط أن عن غسل فالغسل ال يشرتط فيه الرتتيب فيكون بدلـه ال يشـرتط بـه الرت 

(( بوجــــوهكم : أنــــه ال جيــــب يف التــــيمم مســــح الــــذراع ؛ لقولــــه: ومــــن فوائــــدها يرتتــــب فيبــــدأ بالوجــــه مث باليــــدين .

(( والســارق والســارقة فــاقطعوا وأطلــق واليــد عنــد اإلطــالق هــي الكــف ، ودليــل ذلــك قولــه تعــاىل:  وأيــديكم ))

وقــد أمجــع العلمــاء علــى أن الســارق ال تقطــع يــده إال مــن مفصــل الكــف وال تقطــع مــن املرفــق ؛ وهنــا  أيــديهما ))

فإن قال قائـل: أفـال جيـب املسـح إىل  أطلق اهللا تعاىل اليد كما أطلقها يف القتل بالسرقة وإذا أطلقت فاملراد الكف .

باألصـــل ؛ وهنـــا ال ميكـــن تســـاوى الفـــرع  رعاملرفـــق قياســـا علـــى الوضـــوء ؟ نقـــول: القيـــاس البـــد فيـــه مـــن مســـاواة الفـــ

واألصل للتباين العظيم بني طهارة التيمم وطهـارة املـاء ؛ فكمـا تـرون أن طهـارة التـيمم أخـف بكثـري مـن طهـارة املـاء 

ال جيــب إال أن يطهــر كــم ؟ عضــوين فقــط ، والطهــارة متســاوية يف احلــدث األصــغر واألكــرب ، والطهــارة أيضــا لــيس 



تنشــاق وال إيصــالة الــرتاب إىل مــا حتــت الشــعور ولــو كانــت خفيفــة ؛ والفــرق بــني طهــارة املــاء فيهــا مضمضــة وال اس

ومـن فوائـدها: إثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل: العفـو ،  والدم قليل جدا ، وإذا كان كذلك فإنه ال يصح قياسه .

ذان االمســـان مــن الصـــفة وهـــي: ومـــن فوائـــدها: إثبــات مـــا دل عليــه هـــ . (( إن اهللا كـــان عفـــوا غفــورا ))والغفــور ؛ 

؛ هـل هـذا الوصـف كـان هللا مث زال ؟ فـاجلواب: ال  (( إن اهللا كان غفـورا رحيمـا ))فإن قال قائل:  العفو واملغفرة .

يقول: كلمة " كان " فعـل ماضـي ؟ نقـول: ألـا يف هـذا السـياق وشـبهه قـد سـلبت عنهـا الداللـة علـى الـزمن وكـان 

بعــض النــاس يســتدل  ا دلــت عليــه ، وهــذا يف القــرآن كثــري بالنســبة ألمســاء اهللا وصــفاته.املــراد ــا حتقيــق االتصــاف مبــ

اآلية أن املضمضة واالستنشـاق ليسـا بـواجبني  (( ... فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ... ))بقول اهللا تبارك وتعاىل: 

 ومل يـأمر باملضمضـة واالستنشـاق ؟ ؟ وجه الداللة ؟ ووجه الداللة أن اهللا تعاىل ملا أمر نبيه بالتيمم أمر مبسح وجهـه

أمسعــتم مــا قــال ؟ يقــول: بعــض العلمــاء أو بعــض النــاس اســتدل ــذه اآليــة علــى أن املضمضــة واالستنشــاق ليســا 

بواجبـــان ؛ فنقـــول: نعـــم حنـــن نـــوافقهم علـــى أن املضمضـــة واالستنشـــاق يف التـــيمم ليســـا بواجبـــان وكيـــف يستنشـــق 

وء فــــإن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم كــــان يــــوا ... علــــى املضمضــــة بــــالرتاب أو كيــــف يتمضــــمض بــــه ؟ أمــــا الوضــــ

( بالغ باالستنشـاق إال واالستنشاق ومل يرد عنه حديث ال صحيح وال ضعيف بأنه تركه بل قال للقيط ابن صربه: 

( إذا توضــأ أحــدكم فليجعــل علــى أنفــه مــاء ثــم وقــال:  ( إذا توضــأت فمضــمض )وقــال:  أن تكــون صــائما )

امر ؛ مث نقول أيضا: هذا التيمم فيهـا نقـص أعظـم ، أيضـا الرجـل مـا تـذكر يف التـيمم هـل يقولـون إن أو  )ليستنسر 

  الرجل ليس واجبا غسلها .

    لكن هل ميكن أن اإلنسان يستنشق بالرتاب أو يتمضمض بالرتاب ؟ الشيخ :



مث نقول أيضا: هذا التيمم فيها نقص أعظم ، أيضا الرجل مل يذكر مسحها يف التيمم هل يقولـون إن الرجـل لـيس  

  واجبا غسلها .

أنـا عنـدي إن صـح هـذا القـول مـن  لكن هل ميكن أن اإلنسان يستنشـق بـالرتاب أو يتمضـمض بـالرتاب ؟ الشيخ :

  أهل العلم ففي عقله خلل ، هذا إن صح .

  مؤذن املسجد أصبح جنبا هل يغتسل أوال مث يؤذن أم له أن يؤذن مث يغتسل ؟ السائل :

  ال ، نقول اغتسل مث أذن وإن مل تفعل فتوضأ مث أذن . الشيخ :

يف التــيمم ألن املعــروف أن اجلـدار مــن الطــني  الــذي عليهــا بويـة هــل جيــوز لإلنسـان أن ميســح علــى اجلـدار  السـائل :

  ؟

ينطبــق عليهــا إال علــى القــول الثــاين الــذي يقولــون: كــل مــا علــى وجــه األرض هــو صــيد ؛ ال ، البويــة مــا  الشــيخ :

  .؟ هذا هو الصحيح  قول الصحيح وال

قلنا إنه ال يشـرتط يف التـيمم أن يكـون هنـاك غبـار ، وذكـرمت األدلـة علـى ذلـك فمـا الـرد علـى مـن قـال إنـه  السائل :

وأن " مـن " للتبعـيض فكيـف نـرد  ا بوجوهكم وأيـديكم منـه ))(( وامسحو جيب أن يكون الغبار واستدلوا باآلية: 

  عليهم ؟

الــرد علــيهم أن يقــال " مــن " هنــا تصــلح للتبعــيض وتصــلح البتــداء الغايــة ، وإذا احتمــل بطــل ، إذا وجــد  الشــيخ :

ا االحتمــال بطــل االســتدالل ؛ مــن يعــني لنــا أن " مــن " للتبعــيض إذا قــال: امســحوا بوجــوهكم منــه ؟ ... ال ، هلــ

  معان متعددة ويعني أحد املعاين السياق .

هــل نســتفيد مــن كــون الصــحابة كــانوا يــدخلون املســجد وهــم جنــب فينــامون فيــه علــى عــدم وجــوب حتيــة  الســائل :

  املسجد ؟

ال ، مــا نســتفيد ؛ ألن حتيــة املســجد إمنــا جتــب علــى مــن دخــل املســجد وهــو أهــل للصــالة ؛ أمــا إذا دخــل  الشــيخ :

نا ال نقول له صل ؛ ما هي بواجب ؟ ال ، أصال ما هي بواجب لذاا واجب على مـن دخـل وهو غري متوضئ فإن

  على وضوء أال جيلس حىت يصلي ركعتني ، هذا يعين القائل باجلوب مع أن الذي يظهر لنا أا ليست بواجبة .

التــيمم يكــون ســؤال عــن حكــم مــن يقــول إن اليــد إذا أطلقــت فتشــمل الكتــف فيســتدلون بــذلك علــى أن  الســائل :

  إىل الكتفني ؟

يعــين علــى رأي هــؤالء إذا ســرق الســارق قطــع يــده مــن الكتــف ؛ ... ؛ ال مــا هــو كــذلك ، اآليــة مطلقــة  الشــيخ :

  ومن الذي قال هلم أن اليد إذا أطلقت فهي إىل الكتف ؟ 



  ما حكم الدم اخلارج من السبيلني ؟ السائل :

مــن غـري الســبيلني ؟ مـن غــري خــروج الـدم فإنـه يــنقض الوضـوء ؛  يـنقض الوضــوء ، كـل خــارج مـن الســبيلني الشـيخ :

  . السبيلني ال ينقض الوضوء

علـى قــول الـذي رجحتمــوه وهـو أن الغبـار ال يشــرتط يف التـيمم ، أال ينــتقض هـذا مـع القــول بعـدم التــيمم  السـائل :

  على اجلدار الذي فيه الدهن ؟

البوية معروف أا مـن البـرتول فهـي تشـبه الثيـاب الـيت تكسـى البوية يقولون إنه ليست من أصل األرض ،  الشيخ :

  ا اجلدار ؛ لكن من قال إن كل متصل باألرض فهو من األرض وهو مذهب مالك فإنه يصح التيمم عليه .

حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا تعــاىل عنهمــا الــذي فيــه أن التــيمم ضــربتان ضــربة للوجــه وضــربة لليــدين إىل  الســائل :

  يؤخذ من جواز التيمم ضربتني وأنه إىل املرفقني ؟ املرفقني فهل

هذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه ؛ لكن اجتهاده يف مقابلة النص ؛ ألنه ثبت يف حديث عمـران بـن حصـني  الشيخ :

أن الرسول إمنا مسح الكفني فقط ؛ قلنـا فعـل الصـحابة حجـة ؟ حجـة يف مقابـل السـنة ؟ يقـال هـذا مـن اجتهاداتـه 

  ضي اهللا عنه يغسل داخل عينيه يف الوضوء حىت عمي .مثل ما كان ر 

  الغلبة على العقل بإغماء أو سكر هل هو ناقض للوضوء ؟ السائل :

  أي نعم مثل النوم العميق . الشيخ :

  هل الوقوف يف املسجد مثل العبور أو مثل القعود ؟ السائل :

أو مثـل القعـود ؟ قعـود ، هـذا قعـود ، والـدليل  ويش تقولون يف هذا ؟ هل الوقوف يف املسـجد مثـل العبـور الشيخ :

  على هذا أن الرسول منع احلائض من الطواف بالبيت مع أا تدور .

  إذا كان يف إحدى األعضاء جرح ال يستطيع استعمال املاء ال مسحا وال غسال فماذا يصنع ؟ السائل :

؛ هـذا يتـيمم الغسل فقط ؟ املسـح والغسـل  يعين يضره الغسل واملسح ؟ ال بس يضره ، الغسل واملسح أو الشيخ :

لفافــة فإنــه يســمح اللفافــة ؛ ويغســل بــاقي األعضــاء ؟ ويغســل بــاقي األعضــاء حــىت بــاقي العضــو  إال إذا كــان عليــه

  وهل استطاع باقي العضو أو ال ؟ يستطيع ، إذا جيب عليه . (( اتقوا اهللا ما استطعتم ))نفسه 

  

وال أن ميســحه ولكنــه يســتطيع أن يضــع عليــه لفافــة وميســح عليهــا هــل نقــول جــرح ال يســتطيع أن يغســله  الســائل :

  يتيمم أو كيفيه مسحه عليها ؟ وهل التيمم قبل الضوء أو بعده ؟



؟  ، إذا كـــان املســـح اجلـــرح الـــذي عليـــه لفافـــة يلـــف عليـــه ؛ ... ال ، يتـــيمم إال إذا كـــان املســـح يف اجلـــرح الشـــيخ :

الغســل ، إذا كــان يف اليــد فــإذا غســل اليــد الســليمة تــيمم مث مســح الــرأس ، الصــحيح أن املــذهب فــالتيمم يف حمــل 

  والصحيح أنه جيوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه ال يشرتط الرتتيب يف هذا .

 أن ويريـدون الضـاللة يشـترون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر (( ألـمأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

  . نصيرا )) باهللا وكفى وليا باهللا وكفى بأعدائكم أعلم واهللالسبيل  تضلوا

 (( ألـــم تـــر إلـــى الـــذين أوتـــوا نصـــيبا مـــن الكتـــاب ))أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل: 

االستفهام هنـا للتقريـر يعـين يقـر اهللا سـبحانه وتعـاىل ذلـك علـى وجـه مشـاهد مرئـي يـراه الرائـي ؛ واخلطـاب يف قولـه: 

حيتمـل أن يكـون للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وحيتمـل أن يكـون لكـل مـن يتوجـه اخلطـاب إليـه  (( ألـم تـر ))

هنـــا تنصـــب مفعـــولني:  (( أوتـــوا ))أعطـــوا نصـــيبا ،  أي (( إلـــى الـــذين أوتـــوا نصـــيبا ))أي أمل تـــر أيهـــا املخاطـــب 

والـذي آتـاهم  (( نصـيبا ))املفعول األول يف هذا السياق هو الـواو الـذي هـو نائـب الفاعـل ؛ واملفعـول الثـاين قولـه: 

نصــيبا مــن الكتــاب هــو اهللا عزوجــل ؛ وهــذا النصــيب مــن الكتــاب هــو التــوراة واإلجنيــل ؛ وعلــى هــذا يشــمل اليهــود 

(( لكن يف اليهود أعظم ؛ ألم هم الذين كانوا يف املدينة يف عهد الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ والنصارى 

أي يطلبوــا شــراء ،  ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يشــترون الضــاللة )) (( يشــترون الضــاللة ))

اء ، وهــذا أبلــغ ممــا لــو قــال: يســلكون ومــن املعلــوم أن املشــرتي طالــب للســلعة جــاد يف طلبهــا حــىت حصــلها بالشــر 

؛ ألن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حىت يصل اإلنسان إىل مـا أراد ؛ يشـرتون الضـاللة مبـاذا ؟ باهلـدى كمـا  الضاللة

وهــل هــذا الشــراء شــراء رابــح ؟ ال ، هــذا  (( أولئــك الــذين اشــتروا الضــاللة بالهــدى ))قــال تعــاىل يف آيــة أخــرى: 

؛ (( فما ربحـت تجـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين )) الشراع أخسر أنواع الشراء ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة البقرة: 

(( ويريـدون أن تضـلوا هذا باعتبار ما خيتارونه ألنفسهم ؛ وهـل شـرهم قاصـر ؟ اسـتمع ؟  (( يشترون الضاللة ))

(( يريــدون رائهم للضــاللة واختيــارهم إياهــا وحرصــهم عليهــا يريــدون أن ينقلوهــا أيضــا إىل غــريهم مــع شــ الســبيل ))

أي الطريق إىل اهللا عزوجل وهـو ديـن اإلسـالم ؛ وإذا كانـت هـذه إرادـم فسـوف يسـعون إىل  أن تضلوا السبيل ))

الل املســلمني بكــل وســيلة ، حصــول مــرادهم بكــل وســيلة ؛ وهلــذا جنــد أن الكفــار أعــداء املســلمني يســعون إىل إضــ

تــارة باالحنيـــار اخللقـــي ، وتـــارة بالـــدمار العســكري ، وتـــارة باألفكـــار الســـيئة الرديئـــة ؛ هــم يـــرون الســـالح الـــذي هـــو 

  أنكى فيستعملونه وال يبالون يعين لو أن األمر أفضى إىل العدوان املسلح لفعلوا ألنه يريدون أن نضل السبيل .

ن أن نضل السبيل ؟ نقول ألم ضالل ، وكل إنسان يريد أن يكـون النـاس علـى شـاكلته فإن قال قائل: ملاذا يريدو 

، هذا من وجه ؛ ومن وجه آخر أم أولياء الشيطان والشـيطان قـال هللا عزوجـل خياطـب اهللا قـال: (( فبمـا أغـويتين 



 أكثــرهم جتــد وال آئلهممشــ وعــن أميــام وعــن خلفهــم ومــن أيــديهم بــني مــن آلتيــنهم مثألقعــدن هلــم صــراط املســتقيم 

ومل يقـل: علـى صـراطك ، وال: يف صـراطك ، حـذف حـرف  (( ألقعدن لهم صـراطك )))) وتأمل قوله:  شاكرين

اجلر ليشمل قعوده علـى الصـراط حـىت ال نـدخل وقعـوده يف الصـراط حـىت ال يـتم السـري ، وهـو كـذلك هـو يقعـد لنـا 

اخلــه حــىت ال نــتم املسـري ، وهــؤالء هــم أوليــاء الشــيطان  الصـراط علــى الصــراط خارجــه حــىت ال نـدخل ويف الصــراط د

وإذا كـانوا أوليائـه فسـوف يناصـرونه علـى مـا يريـد مـن إضـالل عبـاد  (( فقاتلوا أولياء الشـيطان ))كما قال تعاىل: 

ا واهللا أعلــم بأعــدائكم مــنكم ؛ ألننــا حنــن قــد خيفــى علينــا العــدو وقــد ختفــى علينــ (( واهللا أعلــم بأعــدائكم )) اهللا .

تسـلية لنـا  )) (( واهللا أعلـم بأعـدائكميت يريد ـا أن يضـلنا ؛ ولكـن اهللا تعـاىل لـه باملرصـاد ؛ ففـي قولـه: ه التاطختتي

وديد ألعدائنا ؛ ألنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا اهللا وإن ولينا عن اهللا سـلط علينـا هـؤالء 

يف هـاتني اآليتـني  أي مـدافعا وناصـرا . (( وكفـى بـاهللا نصـيرا ))أي متوليـا لألمـور  (( وكفى باهللا وليـا ))األعداء ؛ 

أوال: أن من الناس من يـؤتى الكتـاب ويـرزق العلـم ولكنـه ال ينتفـع بـه مثـل هـؤالء أوتـوا نصـيبا الكتـاب ومـع فوائد ؛ 

مـه فهـو شـبيه ـؤالء ، مـن آتـاه اهللا ومن فوائدها: أن من مل ينتفع بعل ذلك مل ينتفعوا به ، اشرتوا الضاللة باهلدى .

علمـا فلـم ينتفـع بــه فهـو شـبيه ـؤالء ؛ وهلــذا قـال سـفيان بـن عيينــة رمحـه اهللا " مـن فسـد مــن علمائنـا ففيـه شـبه مــن 

ومــن فوائــدها: أن هــذه اآليــة شــاهدة لقــول  اليهــود ومــن فســد مــن عبادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى " وهــذا صــحيح .

فكتـب اهللا الـيت حيملهـا النـاس إمـا هلـم وإمـا ( القرآن حجـة لـك أو عليـك ) وآله وسلم:  رسول اهللا صلى اهللا عليه

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن  . (( يشــترون الضــاللة ))ومــن فوائــدها: حــب هــؤالء للضــاللة والشــر ؛ لقولــه:  علــيهم .

فهـم  دون أن تضـلوا السـبيل ))(( ويريـهؤالء ، وأم مهما عملوا معنا فـإم ال يريـدون لنـا اخلـري إطالقـا ؛ لقولـه: 

علينــا مــن األمــوال ومــن املصــانع ومــن كــل شــيء لكــنهم مــاذا يريــدون ؟ يريــدون إضــاللنا ، يريــدون أن  قــد يعطوننــا

نضــل الســبيل ؛ والغــزو بالــدنيا غــزو بســالح فتــاك يعــين إغــداق الــدنيا علــى اإلنســان ورفاهيــة اإلنســان غــزو بســالح 

فـإذا أغـدق عليـه املـال الـذي هـو حيبـه  (( وتحبون المال حبا جما ))تعاىل عنه: فتاك ؛ ألن اإلنسان كما قال اهللا 

ومـن فوائـدها: الثنـاء علـى  فإن طبيعة احلال يف البشرية تقتضي أن يلني مع هذا الذي وفر عليه املال وأغدقـه عليـه .

سبيل مـا حـاولوا أن يضـلوهم لو ال أم على ال (( أن تضلوا السبيل ))املسلمني بكوم على السبيل ؛ ألن قوله: 

ومن فوائدها: التحـذير مـن هـؤالء اليهـود أو النصـارى أو غـريهم ؛  ؛ ألن الضال ضال فأي شيء حياول أن يفعل .

ومـن فوائـد اآليـة  ألنه إذا حذرنا اهللا ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمـي صـم بكـم مـن بـاب أوىل .

ومـــن فوائـــدها: كمـــال علـــم اهللا ؛ مـــن أيـــن ؟ ألنـــه  (( واهللا أعلـــم بأعـــدائكم )) .لـــه: الثانيـــة: إثبـــات علـــم اهللا ؛ لقو 

ومن فوائدها: تسلية املؤمنني وتقوية عزائمهم ؛ لكونـه أعلـم  . (( أعلم بأعدائكم ))جيء به على صيغة التفضيل 



 (( واهللا أعلــم بأعــدائكم )) ومــن فوائــدها: ديــد املشــركني وحتــذيرهم ؛ لقولــه: بأعــدائنا وأنــه ناصــر لنــا وويل لنــا .

 . أنا أعلم بك وبعداوتك ، فسـوف خيـاف وحيـذر :ـ أن أباك قال لعدوك (( وهللا المثل األعلى ))ألننا لو فرضنا ـ 

ومـن فوائــدها: أنــه البــد للمســلمني مــن عـدو ؛ بــل مــن أعــداء ، وكمــا أســلفنا تعليقـا علــى الكلمــة كــل مــن كــان غــري 

ومــن فوائــدها: الثنــاء علــى اهللا ســبحانه وتعــاىل بالكفايــة التامــة يف  للمســلمني . مســلم علــى أي ملــة كــان فإنــه عــدو

منصــوبة علــى أــا متييــز ، حمــول عــن (( وكفــى بــاهللا وليــا وكفــى بــاهللا نصــيرا )) (( وليــا )) الواليــة والنصــرة ؛ لقولــه: 

قـالوا إـا زائـدة  (( بـاهللا ))يف قولـه: الفاعل ألن الكايف هو والية اهللا ونصرته ؛ فهي متييز حمول عن الفاعل ؛ والبـاء 

   وأن األصل: وكفى اهللا وليا وكفى اهللا نصريا .

املعـروف يف اللغـة أن اسـم التفضـيل ال يكـون إال بـني  (( ... واهللا أعلم بأعدائكم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  اثنني فيكف خترج اآلية ؟

  ؛  صحيح الشيخ :

  أعلم مبعىن عامل ؟ بعض الناس يقول إن  السائل :

بينــا بطــالن هــذا وقلنــا إن أعلــم أبلــغ مــن عــامل ؛ ألن عــامل ال مينــع املشــاركة ويكــون اهللا عــامل وفــالن عــامل  الشــيخ :

  وفالن عامل ؛ ل

   ماذا أولوا بالعلم ؟ السائل :

أنـــه علـــى حـــد قـــول ظنـــا مـــنهم أنـــه إذا اشـــرتك اخلـــالق واملخلـــوق يف العلـــم كـــان هـــذا داال علـــى املشـــاة أو  الشـــيخ :

  الشاعر:

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا        ألم تر أن السيف ينقص قدره                

ولكن هذا غلط ، نقـول حـىت حيـاة اهللا عزوجـل وعلمـه ومسعـه وبصـره بينهـا وبـني مـا للمخلـوق مـن ذلـك اشـرتاك يف 

  هذا ؛ األصل ، اشرتاك يف األصل ؛ لكن اخلالق أكمل من املخلوق يف 

  هل جيوز التفاضل يف هذا ؟  السائل :

  . (( آهللا خيرا أما يشركون ))جيوز ، بل إن اهللا قال:  الشيخ :

 وعصــينا ســمعنا ويقولــون مواضــعه عــن الكلــم يحرفــون هــادوا الــذين نمــ ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 لكـان وانظرنـا واسـمع وأطعنـا سـمعنا قـالوا أنهـم ولـو الـدين فـي وطعنا بألسنتهم ليا وراعنا مسمع غير واسمع

 نزلنـا بمـا آمنـوا الكتـاب أوتـوا الـذين أيهـا يـا  قلـيال إال يؤمنـون فـال بكفـرهم اهللا لعـنهم ولكـن وأقـوم لهم خيرا



 وكـان السـبت أصـحاب لعنـا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها وجوها نطمس أن قبل من معكم لما مصدقا

  . مفعوال )) اهللا أمر

(( ألم تر إلى الذين أوتـوا نصـيبا مـن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا الكالم على قول اهللا تبارك تعاىل: 

    الكتاب ... )) .

  من املراد ؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؟ الشيخ :

    اليهود والنصارى . الطالب :

  ؟  يضلون )) ((عن قوله:  (( يشترون ))ملاذا عرب بقوله:  الشيخ :

  للداللة على رغبتهم يف الضاللة  الطالب :

  وكأا سلعة يطلبوا وحيرصون عليها . الشيخ :

  ألي شيء ؟ أناس اشرتوا الضاللة باهلدى ؟ هل ذكر اهللا هلذه اآلية نظريا مما سبق ؟  الشيخ :

 تجـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين ))(( أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهـدى فمـا ربحـت نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  ذكر اهللا ذلك يف صفات املنافقني ؛ وعلى هذا فالكفار واملنافقون كل منهم سواء . الشيخ :

فهــل هلــذه  (( يريــدون أن تضــلوا الســبيل ))هــل لآليــة شــاهد يف أــم حيبــون أن نضــل هنــا يقــول فــيهم :  الشــيخ :

  اآلية نظري ؟ 

    ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ))(( ولن نعم قوله تعاىل:  الطالب :

    (( ودوا لو تكفرون كما كفروا ... )) .نعم ، ومنه قوله تعاىل:  الشيخ :

  هل وافقوا الشيطان يف هذه اإلرادة ؟  الشيخ :

    (( ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ))نعم وافقوا الشيطان ؛ لقوله تعاىل:  الطالب :

  يريدون إضالل اخللق والشيطان أيضا يريد إضالل اخللق . فهم الشيخ :

  ؟  (( واهللا أعلم بأعدائكم ))ما الفائدة من قوله:  الشيخ :

  تسلية املؤمنني وديد أعدائهم ؛  الطالب :

  صحيح ، كيف ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  فألنه أعلم بأعدائنا منا ؛ أما الرتهيب فهو  الطالب :



مسعتم ما قال ؟ يقول: فيها ديد وتأييد ، تأييد للمؤمنني بأن اهللا أعلم بأعـدائهم وسـيكفيهم إيـاهم كمـا  الشيخ :

وديـد للكفـار بأنـه سـوف يـرد كيـدهم بنحـورهم وينصـر أوليائــه  (( إن اهللا يـدافع عـن الـذين آمنـوا ))قـال تعـاىل: 

  . (( وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصيرا ))عليهم ؛ وهلذا قال: 

  هل من أمساء اهللا الويل والنصري ؟  الشيخ :

  الويل من أمساء اهللا ؛  الطالب :

  ما الدليل ؟  الشيخ :

    (( أم اتخذوا من دونه أولياء فاهللا هو الولي ... ))قال اهللا تعاىل:  الطالب :

  . (( وهو الولي الحميد ))وكذلك أيضا:  الشيخ :

  هل من أمساء اهللا النصري ؟ الشيخ :

  نعم ؛   الب :الط

  ما الدليل ؟  الشيخ :

   (( نعم المولى ونعم النصير ))قوله:  الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

(( والـذين " من " هـذه للتبعـيض ،  (( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ))مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( إنــا هــدنا لقولــه تعــاىل:  (( الــذين هــادوا ))أي رجعــوا ، وهــم اليهــود رجعــوا عــن عبــادة العجــل فســموا  هــادوا ))

؛ ألن الفعــل ال  اجلملــة هــذه ال يصــح أن تكــون مبتــدأ(( يحرفــون الكلــم )) أي رجعنــا إليــك ؛ وقولــه:  إليــك ))

يبتـدأ بــه وإذا مل يصــح أن تكـون مبتــدأ فكيــف نعرـا ؟ نقــول إــا صـفة ملوصــوف حمــذوف هـو املبتــدأ والتقــدير: مــن 

؛ وقـــال بعـــض حيرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه ، مـــن الـــذين هـــادوا قـــوم حيرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه الـــذين هـــادوا قـــوم 

النحــويني: إن " مــن " التبعيضــية اســم فتعــرب علــى أــا مبتــدأ ؛ ألن تقــدير " مــن " التبعيضــية: بعــض الــذين هــادوا 

(( ي املبتــداء ومجلــة حيرفـون الكلــم عـن مواضــعه ؛ وعلــى هـذا فيكــون " مــن " بصـورة احلــرف ولكنهـا اســم وتكــون هـ

(( ومـن أهـل المدينـة هي اخلرب وال حاجة إىل التقـدير ؛ وهلـا نظـائر يف القـرآن الكـرمي مثـل قولـه تعـاىل:  يحرفون ))

أمـا الـذين قـالوا التقدير: ومن أهل املدينة قوم مردوا على النفاق ؛ كل مـن القـولني لـه وجـه ؛  مردوا على النفاق ))

وإذا دار الكـالم بـني التقـدير وعدمـه فعـدم  فريجح قوهلم أننـا ال حنتـاج إىل تقـدير يف اآليـةإن " من : التبعيضية اسم 

؛ وأما الثاين فيقويه أن مـن التبعيضـية حـرف واسـتعماهلا امسـا إخـراج هلـا مـن  التقدير أوىل ؛ ألن األصل عدم احلذف

سـم أرجـح ويسـمى هـذا إجيـازا باحلـذف ؛ موضوع أصلي فنكون ارتكبنا جمازا بتقديرنا إياها امسـا ، ويكـون تقـدير اال



ألن اإلجيــاز إجيــاز باحلــذف وإجيــاز بالقصــر يعــين مجلــة قليلــة لكــن حتتمــل معــىن كثــريا هــذا إجيــاز بالقصــر ، مجلــة فيهــا 

 أي يصـرفونه ، والتحريـف التصـريف (( يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ))قولـه:  أشياء حمذوفة هذا إجياز باحلـذف .

اســم ، مجــع واحــده كلمــة ، قــال ابــن مالــك يف  (( الكلــم )) ن جهــة ســريها أي صــرفها ؛ و، ومنــه حــرف الدابــة عــ

واسم وفعل مث حرف الكلم ؛ واحده كلمة ؛ واملراد بالكلم هنا ما أنزل اهللا على رسـله مـن الـوحي ؛ وقولـه:  األلفية:

أي يصــرفونه عمــا أراد اهللا عزوجــل بــه ؛ ألن مــا أراده اهللا بكالمــه فهــو موضــعه ؛ قــال العلمــاء:  (( عــن مواضــعه ))

التحريف نوعان: التحريف اللفظـي ، والتحريـف املعنـوي ؛ قـد ينفـردان أي ينفـرد أحـدمها علـى اآلخـر وقـد جيتمعـان 

ب لكــل واحــد مثــاال: التحريــف اللفظــي ؛ مث التحريــف اللفظــي قــد يتغــري بــه املعــىن وقــد ال يتغــري بــه املعــىن ؛ ولنضــر 

إىل: وكلـم اهللا موسـى تكليمـا ، فهـذا حتريـف  (( وكلـم اهللا موسـى تكليمـا ))املعنوي كتحريف بعضهم قوله تعاىل: 

لفظي معنوي ، لفظي ألنه جعل لفظ اجلاللة منصوبة بعد أن كان مرفوعـا ؛ معنـوي ألنـه تغـري بـه املعـىن حيـث كـان 

موسى ؛ ومثال التحريف اللفظي الذي ال يتغـري بـه املعـىن أن يقـول القـارئ: احلمـد هللا رب  داال على أن املتكلم هو

لكن هـذا التحريـف ال يتغـري بـه املعـىن  (( رب العالمين ))العاملني ، فهنا التحريف لفظي ألنه كان جيب أن يقول: 

(( الـرحمن علـى العـرش  تعـاىل: ؛ ومثال حتريف املعنوي مـع إبقـاء اللفـظ علـى حالـه حتريـف أهـل التعطيـل قـول اهللا

استوىل ، فهم مل يغريوا اللفظ ، اللفظ قد أبقاه على ما هو عليـه ؛ لكـن قـالوا املـراد باالسـتواء االسـتيالء  استوى ))

، وهذا حتريف معنوي ؛ مث إن هذا التحريـف املعنـوي مسـاه متبعـوه تـأويال ، وقـالوا التأويـل صـرف الكـالم عـن ظـاهره 

لــدليل ، فســموا هــذا التحريــف تــأويال ؛ ولكننــا نقــول: هــذه التســمية متويــه علــى الســامع  لظــاهراخــالف إىل املعــىن امل

ألن التأويل أن يصرف الكالم عن ظاهره لـدليل صـحيح ؛ وأمـا الـدليل الـذي اسـتدلوا بـه فهـو دليـل ومهـي ولـيس لـه 

الف الظـاهر فـإن كـان هنـاك دليـل أصل من الصـحة ؛ وعليـه فنقـول إذا أول اإلنسـان الكلـم عـن ظـاهره إىل معـىن خيـ

(( فـإذا من كتاب أو سنة فإنه مقبول وإن مل يكن له دليل فإنه غري مقبول ؛ فإذا قال قائل: إن املراد بقولـه تعـاىل: 

إذا أردت أن تقـرأ القـرآن ، قلنـا هـذا غـري مقبـول حـىت تـأيت لنـا بـدليل ؛ قـال: عنـدي  قرأت القرآن فاستعذ باهللا ))

نـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم كـــان يتعـــوذ عنـــد إرادة القـــراءة ال عنـــد إـــاء القـــراءة ؛ فنقـــول: هـــذا دليـــل وهـــو أن ال

(( الـــرحمن علـــى وإذا قـــال قائـــل:  مقبـــول وعلـــى العـــني والـــرأس ، الـــدليل ؟ فعـــل الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم .

ل ألنــه ال دليــل عليــه ؛ فصــار أي اســتوىل ؛ قلنــا: هــذا صــرف الكــالم عــن ظــاهره وهــو غــري مقبــو  العــرش اســتوى ))

التأويــل الــذي هــو صــرف اللفــظ عــن ظــاهره إن دل عليــه الــدليل فهــو مقبــول ونســميه دلــيال وإن مل يــدل عليــه دليــل 

فهو مرفوض ونسميه حتريفا ؛ هؤالء الذين هادوا أو بعض هؤالء الذين هـادوا حرفـوا الكلـم عـن مواضـعه ال بالنسـبة 

لصالة والسالم ؛ أما عيسى فادعوا عليه مـا بـرأه اهللا منـه أنـه ولـد بغـي وأنـه ال يصـح لعيسى وال بالنسبة حملمد عليه ا



أن يكـــون رســـوال ألن الرســـل طـــاهرون مطهـــرون وهـــذا ولـــد بغـــي فلـــيس برســـول ، وقتلـــوه حكمـــا ال حقيقـــة ؛ كيـــف 

لـه فيكـون هلــم فـأقروا علـى أنفســهم بقت (( إنــا قتلنـا المسـيح عيســى بـن مـريم رســول اهللا ))حكمـا ؟ ألـم قـالوا: 

؛ وحرفـوا الكلـم  (( ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـبه لهـم ))حكم الذين قتلوه ؛ أما حقيقة فقد قال اهللا تعـاىل: 

بالنسبة حملمد صلى اهللا عليه وآله وسلم وقالوا ليس هذا رسول املنتظر وكانوا قبـل أن يبعـث يسـتفتحون علـى الـذين 

؛ لكــن ملــا بعــث مــن بــين إمساعيــل ـ وكانــت بنــو امساعيــل بــين عمهــم ـ  كفــروا يقولــون ســيبعث نــيب ونتبعــه ونغلــبكم

حسدوه ؛ ألم يعرفون صفته يف التوراة واإلجنيل ويعرفون أنه أفضـل نـيب وكـانوا يظنـون أن سـيكون مـن بـين إسـرائيل 

يقــول مــن أم القــرى ؛ و  علــى غــري أصــل ؛ ألــم لــو رجعــوا لألصــل لوجــدوا أن التــوراة واإلجنيــل صــرحت أنــه يبعــث

املؤرخون إن جتمع اليهود يف املدينة ... بعثة الرسـول عليـه الصـالة والسـالم كـان بنـاء علـى أـم يعلمـون أن مهـاجره 

لرســالة  هــي املدينــة فقــالوا نســتقبله ونــؤمن بــه ؛ فــاليهود حرفــوا الكلــم عــن مواضــعه بالنســبة لرســالة عيســى وبالنســبة

صـراحة ـ والعيـاذ بـاهللا ـ وهـذا غايـة مـا يكـون مـن  سمعنا وعصينا ))  ويقولون (( حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛

وجـل ورســله أن يقـول البشــر مسعنـا وعصــينا ؛ والعصـيان خمالفــة األمـر أي اخلــروج عـن الطاعــة إن كــان  احملـادة هللا عــز

لصـــالة يقولـــون للرســـول عليـــه ا (( واســـمع غيـــر مســـمع ))أمـــرا فبرتكـــه وإن كـــان ينـــا فبارتكابـــه ، هـــذه معصـــية ؛ 

يعـين امسـع أصـمك اهللا حـىت ال تسـمع ، هـذا معـىن غـري مسـمع يعـين امسـع قولنـا  غير مسمع ))اسمع (( والسـالم: 

حال كونك غري مسمع ، ومن الذي ال يسمع ؟ األصم ؛ فهم يقولون امسـع غـري مسـمع أي يـدعون عليـه بالصـمم 

ع مــا فهـم يســخرون بـه ؛ ألــم إذا كـانوا يــدعون عليـه بالصــمم فكيـف يقولــون امسـع ؟ وقيــل: املعـىن امســع غـري مســم

تكرهــه ؛ لكــن هــذا بعيــد عــن ســياق اآليــة وبعيــد عــن حــال اليهــود ؛ وحيتمــل أن يكــون املعــىن: امســع غــري مســمع مــا 

ولكن هذا حيتاج إىل دليل وذلـك ألنـه حيتـاج إىل  (( سمعنا وعصينا ))يسرك يعين سنقول لك ما يسوءك مث قالوا: 

ل غري مسمع ما يسرك ، نقول هـذا حيتـاج إىل دليـل ألن تقدير أي غري مسمع ما تكره ، هذا يف األول ؛ الثاين يقو 

 (( وراعنــا ))فيــه حــذفا ؛ واملعــىن األول يكفــي يف خــزيهم ـ والعيــاذ بــاهللا ـ أن يقــول للرســول امســع ال أمسعــك اهللا ؛ 

راعنـا ، الـذي تـرد علـى مسعــه هـذه الكلمـة يقـول إــا فعـل أمـر متصـل بضـمري املفعــول وفاعلـه مسـترت وجوبـا تقــديره: 

أنـــت ، أي راعنـــا أنـــت حنـــن ، مـــن أي شـــيء ؟ مـــن الرعايـــة أو مـــن املراعـــاة ، وكالمهـــا معـــىن حســـن ؛ لكـــن هـــم ال 

ونـة وهـي اجلـنب واخلونـة ومـا أشـبه ذلـك وهـي كلمـة عنـد اليهـود يف اللغـة عيريدون ال الرعايـة وال املراعـاة ، يريـدون الر 

عونــة ؛ وهلــذا ــى اهللا املــؤمنني أن يقولــون هــذه الكلمــة ألن اإلبريــة ــذا املعــىن ، فيقولــون راعنــا أي أصــابك اهللا بالر 

(( انظرنـا )) بـدهلا  (( يا أيها الذين آمنـوا ال تقولـوا راعنـا وقولـوا ))اليهود يقولوا يريدون ا سوءا فقال تعاىل: 

ن معـىن صـحيحا ) يعين يقولون هذا الكالم ليا بألسنتهم حيث يظهرو (( وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين )؛ 



حيتمـل مـن  (( راعنـا )) فغري مسمع حيتمل غري مسمع مـا يسـوء كمـا سـبق ومقبوال وهم ال يريدون املعىن الصحيح 

،  املراعــاة أو مــن الرعايــة وهــم يريــدون عكــس ذلــك ، يريــدون الــدعاء عليــه أال يســمع ويريــدون العــداء عليــه بالرعونــة

وى ، لـاللـي باللسـان أن يريـد بـاللفظ خـالف معنـاه الظـاهر لـه ؛ ألنـه  وهذا يل باللسان أو ال ؟ يل باللسـان ؛ معـىن

 (( ليـا بألسـنتهم )) (( ليـا ))تكلم لكن لوى هذا اللفظ إىل معـىن آخـر غـري الـذي يفهـم مـن اللفـظ ؛ وهلـذا قـال: 

اعــدة قالأصــال لــوا لكــن اجتمعــت الــواو واليــاء يف كلمــة واحــدة وســبقت إحــدامها بالســكون فقلبــت الــواو يــاء علــى 

كيـف كـان طعنـا   ؟ نيطعنا يف الـد (( وطعنا في الدين ))تصريفية ؛ أما كون هذا ليا بألسنتهم فظاهر لكن قال: ال

مسعنا وعصينا ملاذا عصوا ؟ ألم مل يرتضوا هذا الـدين ، وعـدم ارتضـاء الـدين مسـتلزم  يف الدين ؟ نقول نعم واضح

حه وذلـك ألن مـن ارتضـى شـيئا ال ميكـن أن يقـول إذا أمـر بـه: للطعن يف الدين أي عيبه ، مستلزم عيب الدين وقد

   مسعنا وعصينا

 

 



 غيـر واسـمع وعصينا سمعنا ويقولون مواضعه عن الكلم يحرفون هادوا الذين (( منتتمة تفسري اآلية الكرميـة: 

 لهــم خيــرا لكــان وانظرنــا واســمع وأطعنــا ســمعنا قــالوا أنهــم ولــو الــدين فــي وطعنــا بألســنتهم ليــا وراعنــا مســمع

حيتمـل مـن املراعـاة أو مـن الرعايـة وهـم  راعنـا ))(( و . قلـيال )) إال يؤمنـون فـال بكفـرهم اهللا لعـنهم ولكـن وأقوم

يريدون عكس ذلك ، يريدون الدعاء عليه أال يسـمع ويريـدون العـداء عليـه بالرعونـة ، وهـذا يل باللسـان أو ال ؟ يل 

باللسـان ؛ معـىن اللـي باللسـان أن يريــد بـاللفظ خـالف معنـاه الظــاهر لـه ؛ ألنـه لـوى ، تكلــم لكـن لـوى هـذا اللفــظ 

أصــال لــوا لكــن اجتمعــت  (( ليــا بألســنتهم )) (( ليــا ))آخــر غــري الــذي يفهــم مــن اللفــظ ؛ وهلــذا قــال:  إىل معــىن

الواو والياء يف كلمة واحدة وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعـدة التصـريفية ؛ أمـا كـون هـذا ليـا 

كيف كان طعنا يف الدين ؟ نقـول نعـم واضـح طعنا يف الدين ؟   (( وطعنا في الدين ))بألسنتهم فظاهر لكن قال: 

مسعنا وعصينا ملاذا عصوا ؟ ألـم مل يرتضـوا هـذا الـدين ، وعـدم ارتضـاء الـدين مسـتلزم للطعـن يف الـدين أي عيبـه ، 

؛ أيضـا  أبـدا وعصـينامستلزم عيب الـدين وقدحـه وذلـك ألن مـن ارتضـى شـيئا ال ميكـن أن يقـول إذا أمـر بـه: مسعنـا 

والطعــن  إذا قـالوا امسـع غـري مســمع " هـذا طعـن يف الـدين ألنـه طعــن يف الرسـول الـذي جـاء بالـدينالطعـن يف الـدين 

ــا ))يف الرســول طعــن فيمــا أرســل بــه ؛ وكــذلك قــوهلم:  إذا كانــت مــن الرعونــة فهــي أيضــا طعــن يف الــدين  (( وراعن

(( راعنــا والثالــث:  )) (( اســمع غيــر مســمعالثــاين:  (( ســمعنا وعصــينا ))فصــار الطعــن بكــل الكلمــات الســابقة 

(( سـمعنا بـدل قـوهلم:  (( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ))كل هذا طعـن يف الـدين ؛ وهلـذا قـال اهللا عزوجـل:   ))

ـــر مســـمع )) وحـــذفوا  وعصـــينا )) (( واســـمع )) (( فقـــط ،  (( اســـمع ))قـــالوا امســـع فقـــط وحـــذفوا كلمـــة (( غي

(( راعنــا مــة الــيت أمــر اهللا ــا املــؤمنني أن يقولوهــا بــدال عــن قــوهلم: ألن هــذه هــي الكل (( راعنــا ))بــدل  وانظرنــا ))

اخلرييــة تشــمل خرييــة الــدين والــدنيا (( لكــان خيــرا لهــم وأقــوم )) (( خيــرا لهــم وأقــوم )) لــو أــم قــالوا هكــذا  ))

(( يهـدي للتـي اىل: وخريية اجلـزاء بـاآلخرة ، (( وأقـوم )) أي يف دينـه ويف حياتـه ؛ ألن هـذا القـرآن كمـا قـال اهللا تعـ

 (( ولكـن لعـنهم اهللا بكفـرهم ))ولكن عـدلوا عـن هـذا القـول الـذي هـو خـري ألن اهللا لعـنهم بكفـرهم  هي أقوم ))

أي طردهم وأبعـدهم عـن رمحتـه بسـبب كفـرهم فهـم اجلنـاة علـى أنفسـهم والـرب عزوجـل مل مينـع عـنهم فضـله ولكـن 

يعـين هـؤالء الـذين قـالوا مـا قـالوا ،   قليال )) (( فال يؤمنون ))(( فال يؤمنون إالهم الذين تسببوا لذلك فكفروا ؛ 

هــل تعــود إىل الــواو أو إىل اإلميــان ؟ قــال بعــض املفســرين أــا صــاحلة  (( قلــيال ))كلمــة   (( ال يؤمنــون إال قلــيال ))

: فــال يؤمنــون إال إميانــا أن تعــود إىل اإلميــان وأن تعــود إىل الــواو ؛ والفــرق بينهمــا إــا عائــدة إىل اإلميــان صــار املعــىن

أنـه كـافر ال إميـان معـه ، واملـؤمن  قليال ؛ وإذا قلنا عائدة إىل الواو صار املعىن: فال يؤمنون إال قلـيال مـنهم ؛ فالكـافر

قليل ؛ ورجح بعضهم األول وقال: إننـا إذا قلنـا ال يؤمنـون إال قلـيال مـنهم مل يسـتقيم الكـالم ؛ ألن الكـالم كلـه قـد 



أي إال إميانـا قلـيال ، مـا هـذا  (( إال قلـيال ))ف هؤالء ؛ ولكن يبقى على هذا الرتجـيح يبقـى قولـه: سيق لبيان وص

اإلميــان القليــل وهــم يقولــون مسعنــا وعصــينا ؟ قــالوا إن القليــل يــأيت مبعــىن العــدم ، أي فــال يؤمنــون إال إميانــا قلــيال ال 

الـراجح بعـض العلمـاء أنكـر أن يكـون االسـتثناء مـن  متامـا .ألن ما ال نفـع فيـه كاملعـدوم ينفعهم فيكون مبنزلة العدم 

الضمري ... إنكارا بينا ؛ والذي يظهر يل أن اآليـة خمتلفـة وأن مـنهم قـوم يؤمنـون وهـؤالء الـذين يؤمنـون قـد يفهمـون 

يعـين وبعـض الـذين هـادوا ال يقولـون هـذا فيكونـون مـؤمنني والشـك أنـه آمـن مـن  (( مـن الـذين هـادوا ))من قوله: 

(( مـن نعـود إىل فوائـد اآليـة:  اليهود من آمن وحسن إميانه وحسن إسـالمه واسـتقام إميانـه مثـل عبـد اهللا بـن سـالم .

يســتفاد منهــا: أن مــن اليهــود مــن اســتقام فلــم حيــرف الكلــم عــن  . الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ))

ومـــن فوائـــدها: أن  لـــم عـــن مواضـــعه .مواضـــعه ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن التبعـــيض حيـــث جعـــل بعضـــهم حيرفـــون الك

ومـن فوائـدها: عـدل اهللا  احملرفني للكلم عـن مواضـعه يشـبهون اليهـود ، يشـبهون اليهـود يف طريـق اسـتعمال الـوحي .

عزوجل حيث حتدث عن اليهود بالقسط فذكر املوصوفني بالعيب وأخذ من هـذا أن مـنهم مـن مل يوصـف بـذلك ؛ 

يقــل: كــل الــذين هــادوا ؛ وهكــذا ينبغــي لإلنســان إذا حتــدث عــن قــوم يف مقــام ومل  (( مــن الــذين هــادوا ))لقولــه: 

؛ أما يف مقام التحذير فإنه ال يـذكر اإلحسـان ألن اإلحسـان ال يتناسـب مـع إرادة التقومي أن يذكر احملسن واملسيء 

هـم لـو  وعصـينا )) (( سمعناومن فوائدها: شدة عناد اليهود الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ؛ لقوله:  التحذير .

قـالوا لـن نســمع أو قـالوا مسعنــا ومل نفهـم لكــان قـد يقــول القائـل إن هـذا عــذر لكنـه يقــول مسعنـا وعصــينا فلـم ميــنعهم 

ومــن فوائــدها: أن مــن أتــى مــن هــذه األمــة وقــال أنــا أعلــم أن صــالة اجلماعــة  شــيء عــن الطاعــة إال جمــرد العصــيان .

ومـن  من قال ذلك فهو مشبه ملن ؟ لليهـود الـذين قـالوا مسعنـا وعصـينا .واجبة ولكن ال أصلي مع اجلماعة ؛ نقول 

(( فوائــدها: شــدة حقــد اليهــود علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، حيــث كــانوا ... ــذه الكلمــة الســيئة 

لقـوهلم: ومن فوائـدها: تعـايل هـؤالء اليهـود ، تعـاليهم عنـدهم يتعـالون حـىت علـى الرسـول ؛  . اسمع غير مسمع ))

ألن كلمة " امسـع " إمنـا تكـون يف الغالـب يف املخاطبـات ممـن ؟ مـن األعلـى إىل األدىن ، امسـع يـا وليـد  (( اسمع ))

امسع ؛ وهلذا انتقض بعض الناس إذا قال ملن هو أكرب منه ، امسع ألبيه أو قال ألمه امسعي ؛ فهـذا يـدل علـى تعـال 

أمـا مـا يف قلـوم  (( ليا بألسنتهم ))إلنسان حياسب على ما أراد ؛ لقولـه: ومن فوائدها: أن ا اليهود والعياذ باهللا .

فإذا قال قائل: وهل حياسـب ظـاهرا علـى مـا أراد يف بـاب  فقالوا لو ألم قالوا مسعنا وأطعنا لكان خريا هلم وأقوى .

( إنمـا أقضـي وآلـه وسـلم: احلكومة واخلصومة مع الناس ؟ اجلواب: ال ، على الظاهر ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه 

ال علـى مـا يف قلبـك ؛ ففـرق بـني احلكـم يف  ( يمينك على ما يصدقك بـه صـاحبك )ولقولـه:  لنحو ما أسمع  )

ومـن فوائـدها: أن الطعـن يف الـدين يكـون بالصـريح  النـاس .بـني فيمـا أمر يتعلق بالعبـادة وبـني احلكـم يف أمـر يتعلـق 



يقول: هـذا الـدين يوجـب ألهـل التـأخر والتقهـر والتزمـد ، ومـا أشـبه ذلـك ، هـذا صـريح ؛  ويكون بالالزم ؛ الصريح

الثــاين أن ال يكــون صــرحيا لكــن مــن الزم القــول ؛ فهنــا إذا نــرى يف كالمــه مل تشــعر بــالطعن علــى وجــه صــريح لكنــه 

ن فهــو مشــبه لليهــود ومــن فوائــدها: أن الطعــن يف الــدين مــن خصــال اليهــود ؛ فمــن طعــن يف الــدي مــن الزم القــول .

ومــن فوائــدها: حتــرمي الطعــن يف الــدين وأنــه جيــب أن يكــون الــدين حمــل احــرتام والتعظــيم ال حمــل طعــن  والعيــاذ بــاهللا .

(( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ... وقد ... ومن فوائدها: عرض احلـق علـى املسـتدبر عـن احلـق ؛ لقولـه تعـاىل: 

(( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لـم يتوبـوا فلهـم عـذاب وتعاىل:  . ومن نظائر ذلك قول اهللا تبارك)) 

(( ثم لم يتوبوا فلهم عـذاب جهـنم ولهـم شف قتلوا أوليائه وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم التوبة قال:  جهنم ))

كـر  ، أن املنكـر أن املنكـر إذا أنكـر فإنـه ينبغـي للمنكـر أن يضـع بدلـه مـا ال ينومـن فوائـدها:  .عذاب الحريق )) 

(( بـــدل  (( ولـــو أنهـــم قـــالوا ســـمعنا وأطعنـــا ))إذا أنكـــره املنكـــر فإنـــه ينبغـــي أن يضـــع بدلـــه مـــا ال ينكـــر ؛ لقولـــه: 

كمـا قـال تعـاىل يف خطابــه   (( راعنـا ))بـدل  (( غيـر مسـمع )) ، (( وانظرنــا ))دون  وعصـينا )) ، (( واسـمع ))

ومــن فوائــدها: أنــه جتــوز صــيغة التفضــيل بــني شــيئني ال يوجــد انظرنــا ))   تقولــوا راعنــا وقولــوا للمــؤمنني يف هــذا (( ال

للطرف اآلخر منه شيء ، وأن قوله إن التفضيل بـني شـيئني يقتضـي اشـرتاكهما بأصـل املعـىن لـيس علـى إطالقـه بـل 

يف غالــب األحــوال كــذلك ولكــن قــد خيتلــف عــن هــذه القاعــدة ؛ فــامهني أو ؟ واضــح ؟ إذا قلــت: فــالن أفضــل مــن 

فـــالن ، فقـــد اشـــرتك يف الفضـــل وزاد املفضـــل علـــى املفضـــل عليـــه ، هـــذا هـــو األصـــل ، األصـــل باســـم التفضـــيل أن 

؛ لكن أحيانا يأيت اسم التفضيل والطرف اآلخر ليس فيـه شـيء منـه ؛ يشرتك املفضل واملفضل عليه يف أصل املعىن 

فهل يف قوهلم السابق خـري ؟  ا لهم وأقوم ))(( لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير فهنا قال: 

هــل مثـــل ذلــك قـــول  (( لكــان خيـــرا لهــم وأقـــوم ))ال ؛ وهــل يف قــوهلم الســـابق اســتقامة ؟ ال ، ومـــع ذلــك قـــال: 

املــؤذن يف صــالة الفجــر " الصــالة خــري مــن النــوم " ؟ ال ، الــذي ال حيــب النــوم فســيقول إنــه مثلــه ألن النــوم مــا فيــه 

نقـــول أـــم الـــذي يصـــد عـــن نـــوم فســـيقول لـــيس مثلـــه ألن النـــوم فيـــه خـــري ؛ فمـــاذا تقولـــون ؟ خـــري ، والـــذي حيـــب ال

(( أصـحاب الجنـة يومئـذ خيـر هل يشـبه هـذه اآليـة قولـه تعـاىل:  الواجب ال خري فيه وإن كان اإلنسان يعذر به .

؟ نعــــم ؛ أليــــش ؟ ألن أصــــحاب النــــار ال خــــري يف مســــتقرهم وال حســــن يف مقــــيلهم  مســــتقرا وأحســــن مقــــيال ))

ومـن فوائـدها: إثبـات أصـل التفاضـل بـني األعمـال واألقـوال ؛ ألن اهللا قـال:  ويتمنون أن ال يكونـوا مـن أهـل النـار .

سـنة الشـك أنـه ثابـت والشك أن التفاضل ينب األقوال السـيئة واحلسـنة واألفعـال السـيئة واحل (( خير لهم وأقوم ))

ال أحسن ينكـر هـذا ؛ لكـن هـل تتفاضـل األعمـال احلسـنة ؟ وهـل تتفاضـل األعمـال السـيئة ؟ نقـول ... تفاضـل ؛ 

( أي العمــل أحـب إلــى اهللا ؟ قــال الصـالة علــى وقتهـا ، قــال ثــم أي ؟ وهلـذا سـئل النــيب عليـه الصــالة والسـالم: 



والســائل عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه ؛  بيل اهللا )قــال بــر الوالــدين ، قــال ثــم أي ؟ قــال الجهــاد فــي ســ

 ( ما تقرب إلـي عبـدي بشـيء أحـب إلـي ممـا افترضـته عليـه )وكذلك أيضا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 

فاألعمـال الصــاحلة تتفاضـل كمــا أن األعمــال السـيئة تتفاضــل منهـا الصــغائر ومنهــا كبـائر والكبــائر منهـا أكــرب ومنهــا 

فـــإذا قـــال قائــل: هـــل يلـــزم مــن هـــذا زيـــادة اإلميــان ونقصـــه ؟ قلنـــا: نعــم ، هـــذا أصـــل  ك وكـــذلك الصــغائر .دون ذلــ

مـــذهب أهـــل الســـنة واجلماعـــة ينبـــين علـــى ذلـــك زيـــادة اإلميـــان ونقصـــه ؛ ألن زيـــادة اإلميـــان يزيـــد بالطاعـــة ويـــنقص 

فإنـه ينقلـب عليـه احلـق بـاطال والباطـل حقـا  باملعصية . ومن فوائدها: أن من لعن ـ والعياذ باهللا ـ وطـرد عـن رمحـة اهللا

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن العاقـل ال يتعـرض ملـا  ؛ وهلذا مل نسلك األحسن واخلـري يف مقـاهلم ؛ ألن اهللا لعـنهم .

فيــه لعنــة اهللا ؛ ألن اإلنســان إذا تعــرض ملــا فيــه لعنــة اهللا لعــن وطــرد وخــذل ، ويف احلــديث الصــحيح عــن النــيب صــلى 

( لعـن اهللا مـن لعـن والديـه قـالوا يـا رسـول اهللا كيـف يلعـن الرجـل والديـه ؟ قـال يسـب أبـا ه وآله وسلم: اهللا علي

وعلـى هـذا فـال تتعـرض لسـب الوالـدين ؛ ألنـك إن تعرضـت لعنـت  الرجل فيسـب أبـاه ويسـب أمـه فيسـب أمـه )

(( ولكـــن لعـــنهم اهللا لـــه: ومـــن فوائـــدها: أن الكفـــر ســـبب للعنـــة ؛ لقو  وإذا لعنــت طـــردت وأبعـــدت عـــن رمحـــة اهللا .

؛ وإذا كـــان يف اإلنســـان خصـــال كفـــر فهـــل ينالـــه مـــن اللعنـــة يف مقـــدار مـــا معـــه مـــن خصـــال الكفـــر ؟  بكفـــرهم ))

اجلــواب: الظــاهر نعــم ، وقــد يقــال: ال ، قــد يقــال: إن اللعنــة عقوبــة عظيمــة ال تكــون إال علــى فعــل عظــيم ؛ وقــد 

كــامال فـاحلكم كامــل وإن وجـد بعضــه فلـه بعــض احلكـم ؛ وينبــين   يقـال: إن احلكــم املعلـق علــى فعـل إن وجــد الفعـل

( اثنتان فـي النـاس همـا بهـم كفـر الطعـن فـي النسـب والنياحـة علـى على ذلك قول النيب عليه الصالة والسالم: 

فهل نقول إن من طعن يف النسب أو ناح على امليت فعليه جزء من اللعنة ؟ ألن معـه جـزءا مـن الكفـر ؟ الميت ) 

، حيتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض ؛ وحيتمل أن يقال: إن اللعنـة إمنـا هـي علـى الكفـر  حيتمل

ولعـن الوالـدين  ( لعـن اهللا مـن لعـن والديـه )األكرب ؛ ولكنا إذا رجعنا إىل قول الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

فــر فإنــه ينالــه مــن اللعنــة مبقــدار مــا حصــل منــه مــن هــذا ال خيــرج مــن امللــة تبــني لنــا أن مــن عمــل عمــال أطلــق عليــه ك

ومــن فوائــدها: الــرد علــى اجلربيــة والــرد علــى  (( بكفــرهم )) .ومــن فوائــدها: إثبــات األســباب ؛ لقولــه:  الوصــف .

، أو كلتامهـــا فئتـــان ضـــالتان يف القضـــاء والقـــدر ؛ اجلربيـــة يقولـــون إن وكالمهـــا ضـــالتان يف القضـــاء والقـــدر ، القدريـــة 

نســان جمــرب علــى عملــه ؛ والقدريــة يقولــون إن اإلنســان مســتقل يف عملــه ولــيس هللا فيــه تــدبري ؛ واآليــة تــرد علــيهم اإل

فأضـاف العمـل إلـيهم ؛ فهـم يقولـون ال يضـاف  (( بكفـرهم ))مجيعا ، أما على اجلهمية الذين هم اجلربيـة فلقولـه: 

ليس فعلـه ألنـه لـيس باختيـاره ؛ وأمـا علـى القدريـة فإلثبـات العمل إىل العامل إال على سبيل ااز وإال فاحلقيقة أنه 

وهم أي القدرية يقولون إن فعل اإلنسان مستقل لـيس هللا فيـه تـدخل إطالقـا ، فأنـت تقـرأ  (( بكفرهم ))األسباب 



وتتلــوا وتقــوم وتقعــد وتــذهب وجتــيء ولــيس هللا فيــه أي تعلــق ؛ أهــل الســنة واجلماعــة يقولــون عمــل إنســان باختيــاره 

ك لكن من الذي جعله باختياره ؟ هو اهللا ، فيكون ناجتا عن مشيئة اهللا وخلـق اهللا وخـالق السـبب التـام خـالق الش

ومـن فوائـدها: أن هـؤالء اليهـود يقـل فـيهم اإلميـان ، إن شـئت فقـل اإلميـان بالنسـبة للمـؤمنني أو اإلميـان  للمسـبب .

إىل الـواو أو عائـد إىل الفعـل ؛ والشـك أن اليهـود علـى  بالنسبة هلم مجيعا حسب ما قلنا يف االستثناء هل هو عائـد

قوة ما جاءهم مـن الـوحي أن فـيهم العتـاد وإال فـإن الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم رأى أكثـر األمـم أمـة موسـى 

؛  ) :( فإذا نظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتـي فقيـل لـي هـذا موسـى وقومـهبعد هذه األمة ؛ ألنه يقول

  انتهت الفوائد . وإىل هنا

  وأن األكثر فيها حذف اهلمزة منهما ؟ عن لفظة " خري و شر " السائل :

يف اللغـة العربيـة حـذف اهلمـزة مـن خـري وشـر ختفيفـا لكثـرة اسـتعماهلما ؛ ولكـن قـد يوجـد   ذكرنا أن األكثـر الشيخ :

  ( إن أشر الناس منزلة عند اهللا يوم القيمة ... ) .كما يف احلديث الذي مر 

  ؟ (( ... ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

أــم متعــالون ؛ لكــن اهللا عزوجــل رخــص هلــم أن  (( اســمع غيــر مســمع ))أي نعــم أــم تعــالوا ملــا قــالوا:  الشــيخ :

هللا يســر هلــم أن يقولــوا مثــل هــذه يقولــوا " امســع " وإال الشــك فيــه شــي مــن قلــة األدب ؛ لكــن هــذا مــن بــاب أن ا

  الكلمة .

  ما معىن كلمة اليهود ؟ السائل :

هــذا فيــه اخــتالف ، كلمــة اليهــود هــل إــا نســبة إىل يهــوداء أو أــا نســبة إىل الفعــل ألــم هــادوا فســموا  الشــيخ :

  يهودا ؛ ولو قلنا هذا وهذا مل يكن بعيدا ، نسبة إىل هذا وإىل هذا .

  أصناف الناس الذين يرتكون القرآن ؟من هم  السائل :

  املنافقون والكفار ، واليهود من الكفار . الشيخ :

هـــل قليـــل هنـــا مبعـــىن  (( ... ولكـــن لعـــنهم اهللا بكفـــرهم فـــال يؤمنـــون إال قلـــيال ... ))يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  معدوم ؟

إن إخـراج كلمـة " قليـل " عـن على كل حـال كـل لـه وجـه ، بعضـهم قـال كمـا قلـت ؛ لكـن بعضـهم قـال:  الشيخ :

معناهــا األصــلي أيضــا فيــه نظــر ؛ ألن اســتعمال القليــل مبعــىن معــدوم البــد مــن قرينــة ؛ ... ؛ هــذا مــن آمــن ؛ وهلــذا 

(( إن ، وقــال:  (( إن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــابئين مــن آمــن بــاهللا واليــوم اآلخــر ))قــال: 

   يقل: إن أهل الكتاب .ومل الذين كفروا من أهل الكتاب ))



(( ... وقولــه يف موضــع آخــر:  (( ... يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ... ))مــا الفــرق بــني قولــه تعــاىل:  الســائل :

  ؟يحرفون الكلم من بعد مواضعه ... )) 

 (( مـن بعـد مواضـعه ))الفـرق بينهمـا أن " عـن " للتجـاوز أي ينقلونـه مـن األصـلي إىل معـىن آخـر ؛ وأمـا  الشيخ :

  فهي تدل على أن حتريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم ... عن أصله إىل املعىن اآلخر .

أال يــدل علــى أــم هلــم بعــض  (( ... يؤمنــون بــبعض الكتــاب ويكفــرون بــبعض ... ))يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  اإلميان ؟

كمهم عند اهللا ؟ ما حكمهـم عنـد أي نعم ؛ لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويش ح الشيخ :

(( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويقولـون نـؤمن بـبعض ونكفـر اهللا ؟ كفار ، 

ألن الــذي يـؤمن ببضــع ويكفــر  بـبعض ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلـك ســبيال  أولئــك هــم الكـافرون حقــا ... ))

  ببعض معناه أنه ال يؤمن إال مبا وافق هواه فصار غري مؤمن حقيقة .

  من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ؟ السائل :

ويش تقولون ؟ يقـول مـن تتبـع الـرخص فهـل نقـول إنـه يـؤمن بـبعض ويكفـر بـبعض ؟ نعـم هـو الشـك ألن  الشيخ :

يأخذ بـه والـذي ال يوافقـه يطلـب مـن يفتيـه مبـا يوافـق رأيـه ؛ لكـن هـذا أهـون ألن هـذا ال يكفـر بـالقول الذي يوافقه 

الثــاين وإمنــا يــرى رجحــان هــذا القــول بنــاء علــى قــول الــذي أفتــاه ؛ فهــو أهــون ومــع ذلــك قــال العلمــاء إنــه حيــرم تتبــع 

تتبــع ؛ قــد يكــون احلامــل لــه كراهــة مــا الــرخص حــىت إــم بــالغ وقــال " مــن تتبــع الــرخص تزنــدق " ؛ ... ؟ حســب ال

  دل عليه الشرع ما يزعم أا شدة وقد يكون له عذر آخر ، حسب ما يقوم الشخص .

  ؟ (( ... سمعنا وعصينا ... ))عن قوله تعاىل خمربا عن اليهود:  السائل :

وا مسعنـا وعصــينا ، مــا ؟ الكفـر الصــريح ، هــذا كفـر صــريح بعـد أن علمــوا قــال هــؤالء يقولـون مسعنــا وعصــينا الشـيخ :

  قالوا مسعنا ومل نفهم .

  ؟  (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

يعــين غــري مســموع ؟ ال ، مــا يتناســب مــع صــيغة البنيــة ، بنيــة الكلمــة مــا يتناســب ؛ لــو قــال: غــري مســمع  الشــيخ :

  صح ، لو كان بكسر امليم صحيح .

  إىل اهللا ؟ عن بعض أحكام الدعوة السائل :

صــعب ؛ لكـــن  علــى كـــل حــال متابعــة النـــاس بــأمور حـــىت صــارت عنــدهم عقيـــدة جمادلــة النــاس بإنكارهـــا الشــيخ :

عليـه وإنـه يعـذب  ذا الرسول يقول إن امليت يعذب .؛ ملا جيلس معهم ويقول ملاذا ننكرميكن  األحسن بالتدريج ؛ 



  ذب ؟ .ببكاء أهله ، هل ترضون أن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يع

  ؟ (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

أي نعم هي عادة ال تقال إال من أعلى إىل أدىن ، هذا عادة حىت ال ... فيما بيننا لو قـال امسـع يـا فـالن  الشيخ :

  ، يعين فيه شيء من سوء األدب .

  عن إعراب اللذان واللتان ؟ السائل :

املثــــىن ؛ ولكــــن نســــتطيع أن نقــــول إن بنائهمــــا أقــــرب إىل الصــــواب  واللتــــان معربتــــان وأن اللــــذان  ذكــــرمت الشــــيخ :

تغريمهـا  الصـحيح أمـا معربـان ومشـاها ملشاتهما للحرف شـبها انتقاليـا ؛ ذكرنـا أـا طائفـة مـن النحـويني ولكـن 

  باختالف العوامل وهذا من خصائص األمساء .

و ركعتني فجاء رجـل متـأخر وأراد اإلمتـام ـذا املسـبوق فهـل تصـح صـالته هذا يقول: مسبوق فاتته ركعة أ السائل :

  مع هذا اإلمام املسبوق ؟

بعضـهم قـال تصـح وبعضـهم قـال ال  الصحيح أا تصح ؛ لكن األوىل تـرك ذلـك ؛ وفيهـا وجهـان للعلمـاء الشيخ :

؟ علـى أيـش ؟ الـدليل أنــه ؛ ولكـن الصـحيح أـا تصـح ولكـن ال ينبغـي أن يفعـل ذلـك ؛ مــا هـو الـدليل علـى ذلـك 

...  

 أن قبـل مـن معكـم لمـا مصـدقا نزلنـا بمـا آمنـوا الكتـاب أوتـوا الـذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يغفـر ال اهللا مفعـوال إن اهللا أمر وكان السبت أصحاب لعنا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها وجوها نطمس

  . عظيما )) إثما افترى فقد باهللا يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن

(( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب آمنـوا بمـا نزلنـا مصـدقا أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

يـراد بـه اليهـود إرادة أولويـة ، وكـذلك النصـارى  لما معكم )) النداء في قوله: (( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب ))

ألم أهل الكتاب ؛ والكتاب الذي أوتيه اليهـود هـو التـوراة الـيت أنزهلـا اهللا علـى موسـى كتبهـا بيـده سـبحانه وتعـاىل 

(( آمنــوا بمــا نزلنــا  وأنزهلـا علــى موســى صـلى اهللا عليــه وســلم ؛ أمــا الكتـاب الــذي نــزل علــى عيسـى فهــو اإلجنيــل .

ألنه نزل شيئا فشـيئا حسـب مـا تقتضـيه حكمـة اهللا عزوجـل  (( نزلنا ))وهو القرآن ، وقال:  ا لما معكم ))مصدق

؛ قال العلماء: والفرق بني " نزلنـا " و " أنزلنـا " أن نزلنـا إذا اجتمعـت مـع أنزلنـا صـار املـراد ـا الـت ... ، قـال اهللا 

(( وقرآنــا فرقنـــاه وتقـــرأه علــى النـــاس علـــى مكـــث ىل: وقـــال تعـــا (( والكتــاب أنـــزل مـــن قبــل ))تبــارك وتعـــاىل: 

فالقرآن منزل تنزيال علـى حسـب مـا تقتضـيه حكمـة اهللا إمـا أن تكـون واقعـة يتحـدث اهللا عنهـا أو  ونزلناه تنزيال ))

أي للـذي معكـم ، والـذي معهـم التـوراة  (( مصـدقا لمـا معكـم ))وقولـه:  مشكلة يفيت اهللا تعاىل به أو غري ذلك .



لليهود واإلجنيـل بالنسـبة للنصـارى ؛ وكيـف هـذا التصـديق ؟ التصـديق لـه وجهـان: الوجـه األول أنـه مصـدق  بالنسبة

هلا أي شاهد مبا جاءت به ، شاهد مبـا جـاءت بـه وأـا حـق والقـرآن مملـوء مـن ذلـك مـن أن الكتـب السـابقة املنـزل 

وفـق مـا أخـربت بـه ؛ ألن هـذا القـرآن  على الرسل كلها حق ؛ والثاين من الوجهني أنـه مصـدق هلـا حيـث جـاء علـى

(( الــذي يجدونــه مكتوبــا الكــرمي والنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد ذكــرا يف التــوراة واإلجنيــل ، كمــا قــال تعــاىل: 

فالتصــديق لــه  عنــدهم فــي التــوراة واإلنجيــل يــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ))

فهو مصدق هلا أي شاهد هلا بالصفة ؛ والوجه الثاين ؟ أنـه جـاء موافقـا ملـا أخـربت بـه  وجهان ؛ الوجه األول ؟ ...

(( من قبل أن نطمس وجوهـا فنردهـا علـى  هي ، جاء هذا القرآن موافقا ملا أخربت به ؛ الوجه غري وجه األول .

مـن قبـل أن نطمـس وجوهـا (( هـذا حتـذير وديـد ، إذا تـأخروا عـن اإلميـان حيصـل هلـم هـذا  أدبارها أو نلعنهم ))

وهــذا الطمــس اختلــف العلمــاء فيــه هــل هــو طمــس معنــوي أو طمــس حســي ؛ فقيــل: إنــه  فنــرد علــى أدبارهــا ))

يف كفــر ؛ وقيــل: بــل هــو  طمــس معنــوي حبيــث ال تــرى احلــق وال تســمعه وال تنتفــع بــه ويــرد اهللا علــى أعقاــا فتهــوي

لــيس فيهــا عــني وال أنــف وال شــفه وال حاجــب بــل وذلــك بــأن تطمــس الوجــوه حــىت تكــون كخــف البعــري  طمــس يف

هي كالقفاه متاما فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء مـن ذلـك فهـذه أيضـا تطمـس حـىت تكـون وجـوههم كأقفـاههم 

األعنـاق وتكـون الوجـوه مـن د بـالطمس طمـس حسـي ولكـن هـو عـن ؛ مث بعد ذلك ترد على األظهار ؛ وقيـل: املـرا

وكمـا قلنـا لكـم فيمـا سـبق القاعـدة التفسـريية أنـه إذا كانـت  فنردهـا علـى أدبـارهم ))(( اخللف ، وهذا معىن قولـه: 

اآليــة حتتمــل وجهــني ال ينــاقض أحــدمها اآلخــر فإــا حتمــل علــى الــوجهني مجيعــا ؛ ألن كــالم اهللا معنــاه واســع ، فــإذا  

قـول إن اهللا تعـاىل هـددهم كان اللفظ حيتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب محله على الوجهني ؛ فهنا ن

أي نطـردهم  (( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السـبت )) (( نلعـنهم ))بالطمس احلسي والطمس املعنوي ؛ قـال: 

((  عن رمحتنا ونوقع م من النكال ما وقـع بأصـحاب السـبت ، والـذي وقـع بأصـحاب السـبت هـو أـم قيـل هلـم: 

التهديدين أن األول إذا قلنـا إنـه لة تتآوى والعياذ باهللا ؛ والفرق بني فكانوا قردة خاسئة ذلي كونوا قردة خاسئين ))

حسي خاص جبزء من البـدن وهـو الوجـه ؛ أمـا الثـاين فهـو عـام تقلـب الصـورة كلهـا إىل صـورة القـرد ؛ يـذكر أن عبـد 

صـديقه حـىت جـاء إلميانـه وت مسـرعا ويـده علـى وجهـه خيشـى أن  اهللا بن سالم رضي اهللا عنه ملا مسع ذه اآلية أقبل

إىل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وآمــن بـه ؛ وكـذلك يـذكر عـن كعــب األحبـار يف عهـد عمـر رضـي اهللا عنــه ، 

فــإن قــال قائــل: إــم مل يؤمنــوا وملــن يقــع ــم  فــاهللا أعلــم لكــن الشــك أن املــؤمنني مــنهم ســوف خيــافون هــذا األمــر .

  هذا التحذير 

 



 نطمـس أن قبـل مـن معكـم لمـا مصـدقا نزلنـا بما آمنوا الكتاب أوتوا الذين أيها (( ياتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

فــإن قــال قائــل:  )) . مفعــوال اهللا أمــر وكــان الســبت أصــحاب لعنــا كمــا نلعــنهم أو أدبارهــا علــى فنردهــا وجوهــا

إم مل يؤمنوا ومل يقع م هذا التهديد ، هم مل يؤمنوا ولكن مل يقع م هذا التهديـد فمـا اجلـواب ؟ اجلـواب أنـه ملـا 

آمن بعضهم ارتفع هـذا التهديـد ؛ ألن هـذا التهديـد معلـق مبـا مل ؟ إذا مل يـؤمن أحـد مـنهم ؛ وقيـل: إن اهللا عزوجـل 

وم القيمة ح فإذا قدر أنه مل يقع فيمـا مضـى فإنـه متوقـع ؛ ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل هددهم هذا والتهديد قائم إىل ي

؛  (( مــن قبــل أن نطمــس وجوهــا فنردهــا علــى أدبارهــا أو نلعــنهم كمــا لعنــا أصــحاب الســبت ))هــددهم بــه 

والوجـــه األول قـــد يكـــون أقـــرب ؛ ألن ديـــد أهـــل الكتـــاب الـــذين يف عهـــد الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم بـــأمر ال 

يكــون إال قبيــل قيــام الســاعة ال معــىن لــه وال وجــه لــه ؛ فيقــال: إنــه ملــا آمــن بعضــهم رفــع عــنهم هــذا التهديــد وقامــت 

(( وكـان أمـر اهللا مفعـوال  قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: مث احلجة على الباقني حيث آمـن مـن كـان مـنهم واعرتفـت احلـق .

أي واهللا أمــر اهللا مفعــول ، مــن يــرد أمــر اهللا ؟ ال أحــد يــرده ؛ فــأمر اهللا البــد أن يقــع ؛ واألمــر هنــا مبعــىن املــأمور  ))

فعــول يعـين كــان مـأمور اهللا أي مــا أمــر بـه مفعــوال ؛ وحيتمــل أن يكـون األمــر هـو األمــر الكــون أي القضـاء ويكــون امل

ألن األمر مصـدر واملصـدر يـأيت أحيانـا مبعـىن اسـم  إن األمر مبعىن املأمور وهذا هنا مبعىن الواقع ، وأيا كان سواء قلنا

أي وأوالت احملمـولني ألن األمحـال مجـع محـل واحلمـل اجلنـني  (( وأوالت األحمال أجلهـن ))املفعول كقوله تعاىل: 

يف  أي مـردود . ( من عمل عمال ليس عليـه أمرنـا فهـو رد )وآله وسلم: يف البطن ، وكما يف قوله صلى اهللا عليه 

(( يـا أيهــا الــذين بـالقرآن الكـرمي ؛ لقولــه:  هـذه اآليـة الكرميــة مـن الفوائــد ؛ أوال: وجـوب اإلميـان علــى أهـل الكتــاب

حمـد ؛ ألنـه ال عـذر ومن فوائدها: إقامة احلجة على هؤالء الذين أوتوا الكتاب وكفـروا مب . أوتوا الكتاب آمنوا ))

هلـــم ؛ كيـــف ذلـــك ؟ ألـــم أوتـــوا الكتـــاب وعنـــدهم علـــم وألن الـــذي نـــزل علـــى حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

مصــدق ملــا معهــم فلــيس هلــم عــذر ، كتــام بــني أيــديهم وهــو وســيلة العلــم ، مث جمــيء هــذا القــرآن مصــدقا ملــا معهــم 

ومــن فوائــدها: إثبــات أن القــرآن كــالم اهللا ؛  اإلميــان بــه .يثبــت أن حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حــق فوجــب 

(( لـوق ؛ لقولـه تعـاىل: التنزيـل الـذي يضـاف إىل اهللا قـد يكـون يف أمـر خمفإن قـال قائـل:  . (( بما نزلنا )) ؟ وجهه

فــاجلواب عــن ذلــك حيصــل  ؟ وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد )) ، (( وأنــزل لكــم مــن األنعــام ثمانيــة أزواج ))

لتفصــيل وهــو أن املنــزل مــن اهللا ينقســم إىل قســمني: أعيــان ، وأوصــاف ؛ فاألعيــان بــائن منفصــل عــن اهللا فتكــون با

(( وأنزل لكم مـن األنعـام  (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد )) (( وأنزلنا من المساء ماء طهورا ))خملوقا مثـل 

فتكــون خملوقــة ؛ والقســم الثــاين: أوصــاف ال تقــوم إال فهــذه األشــياء أعيــان بائنــة منفصــلة عــن اهللا  ثمانيــة أزواج ))

أضــاف اهللا إنــزال الكــالم إليــه فهــو مــن صــفاته مبوصــوف مثــل: الكــالم ، الكــالم صــفة ال تقــوم إال مبوصــوف ، فــإذا 



والنـزول إمنـا  (( نزلنا ))ومن فوائدها: إثبات علو اهللا ؛ وجهه ؟  ؛ وعلى هذا فالقرآن غري خملوق . وهي غري خملوقة

ــا مــرارا وقلنــا إن علــو اهللا عزوجــل ينقســم إىل  يكــون مــن األعلــى ، وهــو كــذلك ؛ وأدلــة علــو اهللا عزوجــل ســبقت لن

قسمني: قسم حسـي ، وقسـم معنـوي ؛ فالقسـم املعنـوي متفـق عليـه بـني أهـل امللـة حـىت أهـل التعطيـل يـدعون أـم 

أحــد ينكــره مــن امللــة ، كــل أهــل امللــة يقــرون بــه ؛ العلــو احلســي يعطلــون تنزيــه اإللــه عــن الــنقص ، فــالعلو املعنــوي ال 

الذايت هو الذي أنكره من سوى أهل السنة واجلماعة وقالوا إن اهللا ليس عال بذاته حبجة باطلة وقد بينـا فيمـا سـبق 

؛ وبينـا وجـه  أن العلو الذايت قد دل عليه من األدلـة مخسـة أنـواع: الكتـاب ، والسـنة ، واإلمجـاع ، والعقـل ، والفطـرة

ومـن فوائـدها: أن القـرآن الكـرمي مصــدق  ذلـك وهـو معلـوم ألكثـركم ومـن مل يكـن عنـده علــم فلريجـع إىل األشـرطة .

للكتـب السـابقة يشـهد هلـا بالصـدق ، وأنــه مصـدق هلـا حيـث جـاء مطابقـا ملــا أخـربت بـه ، فهـو ال يتنـاىف معهــا وال 

حـىت بـاختالف األحـوال ، حـىت يف الشـريعة اإلسـالمية الشـرائع يتنافر معها ؛ لكن الشـرائع ختتلـف بـاختالف األمـم 

ختتلــف بــاختالف األحــوال ، ألــيس كــذلك ؟ الفقــري ال زكــاة عليــه والغــين عليــه زكــاة ، وهــذا اخــتالف ، كيــف يقــال 

 هذا الرجل الذي هو امسـه زيـد عليـه زكـاة وهـذا الرجـل امسـع عمـرو ال زكـاة عليـه ؟ نقـول نعـم ألن األول غـين والثـاين

لكـن األصـول ، أصـول امللـل ثابتـة  (( لكل جعلنا منكم شـرعة ومنهاجـا ))فقري ، الشرائع ختتلف كما قال تعاىل: 

واحدة ؛ فهذا الكتاب العزيز مصدق ملا بني يديه ، ويف سـورة املائـدة بـني اهللا عزوجـل أنـه مهـيمن ملـا سـبق ، ومعـىن 

 ملـا سـبقه .رة ؛ وإذا كـان كـذلك لـزم أن يكـون ناسـخا مهيمن ؟ أي مسـيطر ؛ اهليمنـة علـى الشـيء السـلطة والسـيط

ومــن فوائــدها: ديــد أولئــك القــوم ـ أعــين أهــل الكتــاب ـ إذا مل يؤمنــوا بــالقرآن ــذين الوعيــدين: طمــس الوجــوه ، 

ومــن فوائــدها: حتاشــي التعبــري باملواجهــة عنــد  وردهــا علــى أدبارهــا ، والثــاين أن يلعنــوا كمــا لعــن أصــحاب الســبت .

ومل يقـل: وجـوهكم ، وكـان مقتضـى السـياق أن يقـول: مـن  (( من قبل أن نطمـس وجوهـا ))هنا قال:  خذة ؛املؤا

قبل أن نطمس وجوهكم ، ألم هم املهددون ؛ لكن أتى ا على صيغة النكرة حتاشيا باملواجهـة باملؤاخـذة ، هـذا 

وجوهــا معظمــة عنــدهم ... وهــي وجــوه ؛ مــن جهــة أخــرى قــد يقــال: إن املــراد بــالتنكري هنــا التعظــيم أي  مــن جهــة

؛ بلفـظ املعـاين وم تصـح ولـو لـومـن فوائـدها: أن اإلحالـة علـى املع زعمائهم الذين صـدوهم عـن سـبيل اهللا عزوجـل .

ألن أصــحاب الســبت إذا قــال قائــل: مــا ســبب لعــن أصــحاب  (( كمــا لعنــا أصــحاب الســبت )) مــن أيــن تؤخــذ ؟

هنــا علــى ســبيل ... ألن أمــرهم معلــوم ؛ وهــذا يشــبه مــا ذكــرهم  نقــول هنــا الســبت ؟ ومــن هــم أصــحاب الســبت ؟

ومــن فوائــدها: أن اهللا ســبحانه وتعـاىل يــذكر نفســه بلفــظ العظمــة ؛  يقـول النحويــون يف " أل " الــيت للعهــد الـذهين .

هـدد ألن املقـام يقتضـي ذلـك ، املقـام مقـام ديـد والبـد أن يظهـر امل (( نطمس )) (( نرد )) (( نلعن كما لعنـا ))

ومـن فوائـدها: جـواز تغيـري ؛ بـل  املخاطـب هـذه هـي البالغـة . مراعـاة، عالمته ... املهدد ، وهـذا يف غايـة البالغـة 



ومل يقـل: وكـان  (( وكـان أمـر اهللا مفعـوال ))استحباب أو تقبيل تغيري األسلوب إذا اقتضت احلاجـة ذلـك ؛ لقولـه: 

هـذا حتـدث  (( وكـان أمـر اهللا مفعـوال ))أمرنا مفعوال ، ففي اآلية التفات ، التفات مـن اخلطـاب إىل الغيبـة ح ألن 

عن غيـب ؛ لكـن " نعلـن  " و " نطمـس " ومـا أشـبه ذلـك هـذه حتـدث عـن مـتكلم ؛ ففيـه التفـات مـن الـتكلم إىل 

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان  ، يعـين نفسـه أبلـغ مـن قولـه: فعلـت كـذا .ألن قول العظيم: فعل فـالن كـذا الغيبة للتعظيم 

مــا املــراد  .(( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء )) الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

لــى ؟ أصــحاب الســبت معروفــون لنــا الــذين اعتــدوا يف الســبت فتحيلــوا ع (( مــا نزلنــا مصــدقا لمــا معكــم ))بقولــه: 

صيد احليتـان حـني حـرم علـيهم يـوم السـبت وكانـت تـأتيهم شـرعا ال يسـبتون ال تـأتيهم فتحيلـوا بنصـب الشـبك يـوم 

(( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  اجلمعة وأخذ احليطان يوم األحد فقلبوا قردة خاسئني .

حتدث سبحانه وتعاىل عـن نفسـه بصـيغة الغائـب تعظيمـا  )ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) (( إن اهللا ال يغفر )

لــه كمــا تقــول أو كمــا يقــول امللــك جلنــوده: إن امللــك يــأمركم أن تتجهــوا إىل املكــان الفــالن ، فيكــون هــذا مــن بــاب 

املغفـرة  (( ال يغفر أن يشـرك بـه ))؛ وقوله: سه بصيغة الغائب يعترب تعظيما التعظيم يعين حتديث املتحدث عن نف

الســرت مــا جتــاوز ، ويــدل لــذلك أي لكــون املعــىن مؤكــدا مــن الســرت والتجــاوز يــدل علــى ذلــك االشــتقاق ؛ ألن هــي 

، وإذا وضع على الـرأس ويتقـى بـه يتقى به السهام  هو الذي يوضع على الرأس ويسمى املغفرة مأخوذة من املغفر و 

(( أن يتجاوز وال يسـرت اإلشـراك بـه ؛ وقولـه:  أي ال (( ال يغفر أن يشرك به ))السهام صار فيه سرت ووقاية ؛ إذا 

ما بعـدها مصـدر ، ويكـون التقـدير علـى صدرية من احلروف املوصولة ، " أن " هذه مصدرية ؛ وأن امل يشرك به ))

هذا: إن اهللا ال يغفر شركا به ، أو إشراكا به ، ال يغفر إشراك به ؛ وإذا حولنا هذا الفعل إىل مصـدر صـار نكـرة يف 

يشـــمل اإلشـــراك يف الربوبيـــة  (( أن يشـــرك بـــه ))نفـــي ، والنكـــرة يف ســـياق النفـــي للعمـــوم ؛ وقولـــه تعـــاىل: ســـياق ال

واإلشــراك يف األلوهيــة الــيت هــي اإلشــراك يف العبــادة ، والثالــث اإلشــراك يف األمســاء والصــفات ، فــاهللا ال يغفــره ؛ ألن 

إلنسـان فـإن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يغفـره خبــالف جانـب التوحيـد أعظـم اجلوانـب حقـا أن ينفـى بـه ؛ فـإذا أخـل بـه ا

فمــن  (( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ))الــيت دونــه أو الــيت ســوى الشــرك فــإن اهللا تعــاىل يغفــره ؛  املعاصــي األخــرى

اعتقــد أن مــع اهللا خالقــا أو معينــا فهــو مشــرك ؛ أو أن ألحــد مــن النــاس مــن اخللــق شــيئا ميتلــك بــه ســوى اهللا فهــو 

ين من قال السـماء هللا واألرض لغـري اهللا فهـو مشـرك ؛ ومـن قـال السـماء واألرض مشـرتكة بـني اهللا وغـريه مشرك ، يع

فهـــو مشـــرك ؛ ومـــن قـــال إن اهللا لـــه معـــني يف خلـــق الســـموات واألرض فهـــو مشـــرك ، وكـــل هـــذا ال يغفـــره اهللا ؛ ويف 

ك ؛ مـن أشـرك بـاهللا بالعبـادة ريـاء فهـو مشـرك العبادة: من سجد لغري اهللا أو نذر لغري اهللا أو ذبح لغري اهللا فهو مشـر 

؛ إذا الريــاء ال يغفــر ؛ كــذلك مــن زعــم أن هللا مثــيال يف صــفاته وأن اســتواء اهللا علــى  ، فالريــاء شــرك بــنص احلــديث



العــرش كاســتواء اهللا علــى الســرير وأن نــزول اهللا إىل الســماء الــدنيا كنــزول اإلنســان مــن الســقف إىل أســفل الدرجــة ، 

 (( مـا دون ذلـك )) (( ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء ))لك فهـو مشـرك ؛ كـل هـذا ال يغفـره اهللا ؛ وما أشبه ذ

وأصـغر مـن ذلـك ؟ هـل هـو مـن الـدون الـذي هـو  :أي ما سـوى ذلـك ؟ أو معنـاه (( ما دون ذلك ))املراد بقوله: 

؟ أو مــن بــدون الــذي هــو ســوى ؟ نشــوف ، إذا قلنــا مــا ســوى ذلــك لــزم أن يغفــر اهللا كفــر اجلحــود ؛ ألنــه  األصــغر

سوى الشرك ، فلو قال شخص: إن اهللا مل يرسل حممدا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، هـذا لـيس بشـرك ، هـو سـوى 

أي ما هـو أصـغر مـن الـدون  ))(( دون ذلك الشرك الشك ؛ فهل هذا مغفور ؟ ال ؛ إذا يتعني أن يكون معىن ما 

الذي هو أقل ال من الدون الذي مبعىن سوى ؛ ألننا لـو فسـرناه مبعـىن سـوى مـا ذلـك لكـان كفـر اجلحـود داخـال يف 

أي للــذي يشــاءه ؛ وعلــى هــذا  (( لمــن يشــاء ))قولــه:  (( ويغفــر دون ذلــك لمــن يشــاء ))اآليــة ولــيس كــذلك ؛ 

حـود وحنـوه غـري مغفـور ومـا دون ذلـك فهـو حتـت املشـيئة ، حتـت املشـيئة فيكون الشـرك ومـا كـان مبنزلتـه مـن كفـر اجل

ليس مغفورا وال مؤاخذا به بل هو حتت املشيئة ؛ مث إننا نقول: كـل شـيء قيـد اهللا باملشـيئة فإنـه مقـرون باحلكمـة إن 

ويـدل هلـذا القيـد اقتضت احلكمة شاء وإن مل تقتضه فإنه ال يشاء ؛ ألن فوات احلكمة سفه واهللا تعاىل منـزه عنـه ؛ 

(( وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كـان عليمـا ـ أن كل ما قيده اهللا مبشيئة فإنه مقرون باحلكمة ـ قوله تعاىل: 

فبــني أن  (( ومــا تشــاءون إال أن يشــاء اهللا ))أعقــب قولــه:  (( إن اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))فقــال:  حكيمــا ))

صـدق ربـه ، مـن يشـرك  (( ومن يشرك باهللا فقد افتـرى إثمـا عظيمـا ))مث قال:  .مشيئة اهللا تابعة لعلمه وحكمته 

باهللا فهذا أعظم إمث ، يعين من يشـرك بـاهللا يف ربوبيتـه أو يف عبادتـه أو يف أمسائـه وصـفاته فقـد افـرتى إمثـا عظيمـا أي  

ه الصـالة والسـالم: كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به إمث العظـيم ؛ ألن أعظـم ذنـب كمـا قـال النـيب عليـ

هذا أعظم ذنـب أن جتعـل هللا نـدا وهـو خلقـك ، كيـف جتعـل هللا نـدا وهـو الـذي  ( أن تجعل هللا ندا وهو خلقك )

  هذا معىن اآلية ؛ أما فوائدها فكثرية . (( إن الشرك لظلم عظيم ))خلقك ؟ هذا أعظم شيء 

 (( دون ذلـك ))هـل معـىن  ن يشـاء ... ))(( ... ويغفـر مـا دون ذلـك لمـسؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

  مبعىن سوى ذلك أو دون ذلك ؟

أي مـا أقـل ؛ واضـح ؟ إذا قلنـا يغفـر مـا سـوى ذلـك ، الكفـر شـرك أو غـري (( ما دون ذلـك )) وهلذا قلنا  الشيخ :

إذا جحــد مــا جــاء بــه الرســول هــل أشــرك أو جحــد ؟ الشــرك جعــل نــد هللا ، فهــل هــذا جعــل نــدا هللا ؟ ال ؛ شــرك ؟ 

  طيب إذا ؟ ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك .

  

فتـيال  يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسهم يزكون الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 



 يؤمنــون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر مبينــا ألـم إثمـا بـه وكفـى الكـذب اهللا علـى يفتـرون كيـف انظـر

  . سبيال )) آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين ويقولون والطاغوت بالجبت

(( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، سبق الكالم علـى قولـه عزوجـل: 

 وأخـــذنا منهـــا فوائـــد ؛ مل نأخـــذ ؟ طيـــب كملنـــا التفســـري ؟ نعـــم ؛ إذا نأخـــذ الفوائـــد بـــإذن اهللا ذلـــك لمـــن يشـــاء ))

(( إن اهللا ال يغفــر أن يشـرك بـه ويغفـر مــا دون ذلـك لمـن يشــاء قـال اهللا تعـاىل:  ونسـأل اهللا أن يلهنـا الصـواب .

منهـا: عظـم الشـرك وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يغفـره ؛ ألنـه أعظـم ذنـب ، وقـد سـئل النـيب  يف هذه اآلية فوائد ؛ ))

 ومنهـا: إثبـات األفعـال . تجعل هللا ندا وهـو خلقـك ) ( أي الذنب أعظم ؟ قال: أنصلى اهللا عليه وآله وسلم: 

االختياريــة هللا عزوجــل ؛ وأنــتم تعلمــون أن كثــريا مــن املعطلــة األشــاعرة واملعتزلــة وحنــوهم ينكــرون أن يقــوم بــاهللا فعــل 

هــذا  ن متعلــق بإرادتــه ؛ ألــم يقولــون إن األفعــال املتعلقــة بــاإلرادة حادثــة واحلــادث ال يقــوم أال حبــادث ؛ والشــك أ

احلــادث ميكــن أن يقــوم بــاألزل كمــا أن الشــيء احلــادث الــذي حــدث اليــوم ميكــن  ؛ ألن الشــيء كــذب ، كــذب يف

ومـن فوائـدها: أن مـا  أن يقوم مبخلوق خلق قبل مخسني سنة فال يلزم من حدوث الفعل أن يكـون الفاعـل حادثـا .

وليس جمزومـا مبغفرتـه وال جمزومـا باملؤاخـذة  (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))دون الشرك حتت املشيئة ؛ لقوله: 

ويتفرع على هـذه الفائـدة: رد كـالم ... الـذين يفعلـون مـا يفعلـون مـن املعاصـي مث يقولـون  عليه ، إنه حتت املشيئة .

إن اهللا يغفـر مــا دون الشــرك ملــن يشــاء ؛ فنقــول لــه: مــا الـذي أدراك أن تكــون أنــت ممــن شــاء اهللا أن يغفــر لــه ؟ هــل 

إذا أنـت خماطــب ، لـو فرضــنا أن عملـك املعصــية ميكـن أن يغفـر لكنــه لـيس مبتــيقن ؛ فاملعصـية ... ومغفرــا تعلـم ؟ 

وجـوب توحيـد اهللا ؛ لكـون الشـرك ال يغفـر ؛ ومن فوائدها:  مصلحة لكنها حتت املشيئة قد حتصل وقد ال حتصل .

ذاتـه وأمسائـه وصـفاته وأفعالـه ، جيـب أن ويلزم من ذلـك أن يكـون توحيـد اهللا واجبـا ، نعـم هـو أوجـب الواجبـات يف 

(( ومـن يشـرك بـاهللا فقـد افتـرى ومن فوائـدها: أن املشـرك مفـرت علـى اهللا ؛ لقولـه:  يوحد اهللا عزوجل يف هذا كله .

ويف آيــة  (( إثمــا عظيمــا ))ومــن فوائــدها أيضــا: أن هــذا الكــذب مــن أعظــم الكــذب ؛ لقولــه:  . إثمــا عظيمــا ))

(( افتـرى إثمـا فهو ضال يف دينـه وهـو أيضـا مفـرتى يف قولـه   فقد ضل ضالال بعيدا ))(( ومن يشرك باهللاأخرى 

ولكنــا قــد نبهنــا يف التفســري علــى أن كــل  (( لمــن يشــاء ))ومــن فوائــدها: إثبــات مشــيئة اهللا ؛ لقولــه:  . عظيمــا ))

تشـاءون إال أن يشـاء اهللا إن (( ومـا شيء علقه اهللا باملشيئة فهو مقرون باحلكمة ، واستدللنا لذلك بقولـه تعـاىل: 

؛ وظــاهر قولــه تعــاىل ال يقبــل أن يشــرك بــه أنــه شــامل للشــرك األصــغر والشــرك األكــرب ،  اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))

وكذلك صرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف " كتـاب اخليـارات " أن الشـرك ال يغفـره اهللا ولـو كـان أصـغر ؛ ولكـن جيـب 

الشــرك األصــغر ال يغفــر أن صـاحبه خيلــد يف النــار ؛ بــل يعـذب علــى قــدر عملــه مث  أن نعلـم أنــه لــيس معــىن قولنـا أن



(( إنـه مـن يشـرك بـاهللا فقـد حـرم يدخل اجلنة ؛ أما الشرك األكرب فال يغفر وصـاحبه خملـد يف النـار ؛ لقولـه تعـاىل: 

(( ألم تـر إلـى الـذين يزكـون  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: . اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))

 (( ألـم تـر ))االستفهام هنا للتعجب والتقرير ، أي أال تتعجب من هؤالء القـوم ؟ واخلطـاب يف قولـه:  أنفسهم ))

إما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واخلطاب املوجه إليه موجـه لألمـة عـن طريـق الفـرع ألن األمـة فـرع ؛ وقيـل: 

الثــاين أعــم ؛ يتــأتى خطابــه أي لكــل مــن يصــح توجيــه اخلطــاب إليــه ؛ وأيهمــا أعــم ؟  إن اخلطــاب موجــه لكــل مــن

لكن القـولني ال يتنافيـان حـىت إن قلنـا إن أصـل اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم فخطـاب الـزعيم خطـاب لـه 

يعـين جـواب االسـتفهام حمـذوف: أحتصـل هلـم التزكيـة ؟  (( ألـم تـر إلـى الـذين يزكـون أنفسـهم ))ومل تبعه ؛ وقولـه: 

هذا املعىن ؛ ألنه إذا جاء مثل هذا الكالم فالبد أن يكون هناك مجلة استفهامية إمـا مـذكورة وإمـا حمذوفـة ؛ وقولـه: 

،  أي ينسبون إىل الزكاة وهو ضد الشقاء ؛ فمن املراد ـؤالء ؟ املـراد ـم كـل مـن زكـى نفسـه (( يزكون أنفسهم ))

وهـذه تزكيـة  ((  نحن أبناء اهللا وأحبائـه ))وأول من يدخل يف ذلك اليهود والنصارى ؛ ألن اليهود النصارى قالوا: 

 (( وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هـودا أو نصـارى )) (( وقـالوا لـن تسـمنا النـار إال أيامـا معـدودات ))، 

؛ وزكــوا  (( نحــن أبنــاء اهللا وأحبائــه )) العمــل حيــث قــالوا: فزكــوا أنفســهم بالعمــل واجلــزاء عليــه ، زكــوا أنفســهم يف

؛ وزكــوا أنفســهم أيضــا  (( لــن يــدخل الجنــة إال مــن كــان هــودا أو نصــارى ))أنفســهم بــالثواب عليــه حيــث قــالوا: 

ومـن كـان مـثلهم يعـين مـن زكـى نفسـه  لن تمسنا النار إال أياما معـدودات )) ((: قالواحيث من وجه أخر للجزاء 

آخذ بنصيب من مشاتهم ، من قال: أنا ويل ، أو أنا تقي ، أو ما أشبه ذلك ، فقـد زكـى نفسـه والسـيما مـا فإنه 

حيصــل مــن بعــض مشــايخ الصــوفية الــذين يغــرون النــاس يقولــون حنــن أوليــاء ، حنــن أزكيــاء ، ومــا أشــبه ذلــك ، فهــم 

" بـــل " هنـــا لإلضـــراب ،  ن يشـــاء ))(( بـــل اهللا يزكـــي مـــيزكـــون أنفســـهم مـــن أجـــل أن يغـــرت النـــاس ـــم ؛ وقولـــه: 

لإلضـــراب اإلبطـــايل أو االنتقـــايل ؟ اإلبطـــايل ؛ ألن التقـــدير: أمل تـــر إىل الـــذين يزكـــون أنفســـهم أحتصـــل هلـــم تزكيـــة ؟ 

اجلواب: ال ، ال حتصل هلم التزكية ولو كان كـل مـن زكـى نفسـه حصـل لـه التزكيـة لكـان أخبـث النـاس يزكـي نفسـه ، 

نام يعبدون البقر يعبدون األشـجار يعبـدون أي مـا يعبـدون يقولـون حنـن الـذين علـى حـق ، اآلن الذين يعبدون األص

فيزكون أنفسهم ؛ لكن إىل أي يرجع للتزكيـة ؟ إىل اهللا ؛ وهلـذا أبطـل اهللا سـبحانه وتعـاىل هـذه التزكيـات كلهـا وقـال: 

اإلبطـايل وتـأيت لإلضـراب االنتقـايل فبل هنا لإلضراب اإلبطايل ، وبل تـأيت لإلضـراب  (( بل اهللا يزكي من يشاء ))

هـل هـذا  (( بل ادارك علمهم في اآلخـرة بـل هـم فـي شـك منهـا بـل هـم منهـا عمـون ))، انظر إىل قوله تعـاىل: 

والشــيء األول بــاقي لكــن انتقــال تنقــل ــم األحــوال إضــراب انتقــايل أو إبطــايل ؟ انتقــايل ينتقــل مــن شــيء إىل آخــر 

 (( بـل اهللا يزكـي مـن يشـاء ))فاحلاصل أن اإلضراب يكون إبطاليـا ويكـون انتقاليـا ؛ إىل أن يصلوا إىل هذا احلد ؛ 



(( ال يســتوي مــنكم مــن أنفــق مــن قبــل الفــتح ، هــو الــذي يثــين قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: هــو الــذي يزكــي عزوجــل 

 تعـاىل التزكيـة فـأعطى اهللا وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكـال وعـد اهللا الحسـنى ))

(( ال يستوي منكم مـن أنفـق مـن قبـل الفـتح وقاتـل أولئـك أعظـم درجـة مـن الـذين هلؤالء كلهم حبسب حاله ، 

(( أعطى هؤالء نصيبهم من الزكاة وهؤالء نصيبهم مث زكى اجلميع علـى وجـه عـام فقـال:  أنفقوا من بعد وقاتلوا ))

(( ال يســـتوي القاعـــدون مـــن المـــؤمنين غيـــر أولـــي هللا تعـــاىل: هـــذه التزكيـــة ، وقـــال ا وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))

الضــــرر والمجاهــــدون فــــي ســــبيل اهللا بــــأموالهم وأنفســــهم فضــــل اهللا المجاهــــدين بــــأموالهم وأنفســــهم علــــى 

فاهللا تعاىل هو الذي يزكي ؛ وكـذلك رسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى ))

ومـن زكـاه الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الـذين يلـونهم ) ( خيريزكي أيضا 

(( بـل اهللا يزكـي مـن فهو زكي ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف مثـل هـذه األمـور ال ينطـق إال عـن وحـي ؛ 

شــيئة فهــو تــابع للحكمــة ، فيزكــي هــذا تــابع للحكمــة أيضــا ، كــل فعــل مقيــد بامل (( مــن يشــاء ))وقولــه: يشــاء )) 

عزوجل من كان أهال للزكاة سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل ؛ فالتزكية بعد العمل كمـا مسعـتم مـن اآليـات 

، والتزكية قبل العمل أن يهـب اهللا لإلنسـان العمـل الصـاحل فإنـه كمـا أنـه أعلـم حيـث جيعـل رسـالته فهـو أعلـم حيـث 

وهي: اإلميـان والعمـل الصـاحل ، فتزكيـة اهللا تزكيـة بعـد العمـل وتزكيـة بعـده فهـو سـبحانه وتعـاىل جيعل أثر هذه الرسالة 

يزكي من يشاء قبل العمل وبعد العمـل ؛ وإذا قلنـا إن املشـيئة تابعـة للحكمـة فإنـه لـن يزكـي إال مـن كـان أهـال للزكـاة 

" (( مـن يشـاء ))  الـواو للجماعـة ؛ و )) (( بل اهللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتـيال )) (( ال يظلمـون؛ قال: 

أي مـن زكـاه اهللا  (( وال يظلمـون ))من " اسم موصول لفظه مفرد ؛ فهنا عاد الضمري إىل " من " باعتبار املعـىن ؛ 

عزوجــل ، أو ال يظلمــون مــن زكــوا أنفســهم فلــن يعــاقبوا إال علــى حســب أعمــاهلم الســيئة ؛ وســواء هــذا أو هــذا فــإن 

الفتيـل قيـل: إنـه  (( وال يظلمـون فتـيال ))اهللا ال يظلم أحـد ، ال يزيـد مـن سـيئاته وال يـنقص مـن حسـناته ؛ يقـول: 

هــا ثالثــة أشــياء كلهــا مــذكورة يف القــرآن: القطمــري ، والنقــري ، والفتيــل ، كلهــا الفتيــل الــيت يف بــاطن النــواة ، النــواة في

، والفتيــل اخلـيط الــذي يف بطنــه ؛ مـذكورة يف القــرآن ؛ القطمـري الســلب الـذي عليهــا ، والنقــري النقـرة الــيت يف ظهرهـا 

صـــدره أو ظهـــره ظهـــر وكـــذلك إذا حـــك  كنـــت فـــإن اإلنســـان إذا كـــان  وقيـــل: إن الفتيـــل مـــا تفتلـــه بـــني أصـــابعك إذا

الفتيل ؛ لكـن األول هـو املشـهور أن الفتيـل هـو مـا يكـون يف بطـن نـواة ، اخلـيط الـذي يكـون يف بطـن النـواة ، وهـو 

  يضرب مثال يف القلة .

  

  سؤال عن رجل دخل املسجد حلاجة وقام بنية الرجوع هل يصلي حتية املسجد ؟ السائل :



قـام بنيـة الرجـوع ؛ أمـا إذا قـام مـثال علـى أنـه خـرج مث بـدا لـه فرجـع فهـذا ال ، ال يصلي حتية املسجد مادام  الشيخ :

  يصلي حتية املسجد ولو مل خيطوا إال خطوة واحدة .

يقول: لقد وجد أحد اإلخوة عند بـاب املسـجد اجلـامع الكبـري مبلغـا مـن املـال فمـاذا يفعـل بـه ؟ وإذا قلنـا  السائل :

  ملسجد أم ال أفيدونا ؟بتعريف املبلغ فهل نكتب إعالن على باب ا

حـىت أعلنـوا  ن لإلعالنـات أحسـن منهـا يف مثـل نعم يكتب إعالن على باب املسـجد وال بـأس ؛ فيـه مكـا الشيخ :

  ذلك .

  هل لو اجتمع للحكم أكثر من علة ال يثبت إال ا كلها ؟ السائل :

  جزء العلة . نعم إذا كان ال يثبت إال بعلتني فال يثبت إال ما وتسمى إحدامها الشيخ :

    كم مدة تعريف اللقطة ؟ السائل :

  سنة كاملة ؛  الشيخ :

  سنة ؟  السائل :

ال ، إال إذا كان أيئس منه مثل الذي يوجـد يف اخلطـوط لعـل اخلطـوط مـا تقـدر ، قـد يكـون الواحـد  ؛نعم  الشيخ :

  من البلد البعيد وقد يكون للبدل الذي هو أمام أو الذي خلف ما يعرف .

فتـيال  يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسهم يزكون الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يؤمنـون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر ألـممبينـا   إثمـا بـه وكفـى الكـذب اهللا على يفترون كيف انظر

 ومـن اهللا لعـنهم الـذين سـبيال أولئـك آمنـوا الـذين مـن أهـدى هـؤالء كفروا للذين ويقولون والطاغوت بالجبت

 علـى النـاس يحسـدون أم  نقيـرا النـاس يؤتـون ال فـإذا الملـك مـن نصـيب لهـم نصيرا أم له تجد فلن اهللا يلعن

 بــه آمــن مــن عظيمــا فمــنهم ملكــا وآتينــاهم والحكمــة الكتــاب إبــراهيم آل آتينــا فقــد فضــله مــن اهللا آتــاهم مــا

  .سعيرا ))  بجهنم وكفى عنه صد من ومنهم

وأظـن ناقشـنا فيهـا  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا الكالم على قوله: 

ملــن ؟ ناقشــناها بعــد ؟  أوال اخلطــاب (( ألــم تــر إلــى الــذين يزكــون أنفســهم ))أيضــا ؟ إذا نبــدأ اآليــة الــيت بعــدها 

  مشاء اهللا ؛ بقيت الفوائد .

  

  اخلطاب ملن ؟  (( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم )) الشيخ :

  اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقيل: ملا يصح توجيه اخلطاب له ؛  الطالب :



  أوىل ؛ لكن هل خيتلفان يف مؤدى املعىن ؟عام يكون والثاين  الشيخ :

  خطاب لألمة . ال خيتلفان ألن اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  الطالب :

  من املراد ؤالء ؟  الشيخ :

  املراد ؤالء اليهود والنصارى . الطالب :

  كيف كانت تزكية أنفسهم ؟ مباذا ؟  الشيخ :

   (( نحن بناء اهللا وأحبائه ))قالوا:  الطالب :

  . (( لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى ))وقالوا:  الشيخ :

  هل أقرهم اهللا تعاىل على ذلك ؟  الشيخ :

  ال ؛ الطالب :

  الدليل ؟  ال ؟ كيف ؟  الشيخ :

  . (( بل اهللا يزكي من يشاء )) الطالب :

  " بل " هذه إضرابيه لإلبطال أو االنتقال ؟  الشيخ :

  لإلبطال ،  الطالب :

  صح . الشيخ :

  ما املراد بالفتيل ؟ (( وال يظلمون فتيال )) قوله:  الشيخ :

  ما يفتل باليد من الوسخ أو شيء ؛ واألول أشهر .قيل: إنه خيط النواة الذي يف بطنها ؛ وقيل:  طالب :ال

  ثالثة أشياء ما هي ؟ النواة ب يف القرآن مما يتعلق الشيخ :

  القطمري ، والنقري ، والفتيل . الطالب :

  ما الفرق ؟ ما هو الفتيل ؟ وما هو القطمري ؟ وما هو النقري ؟  الشيخ :

؛ والنقـري النقـرة الـيت يف ظهـر  النواة ؛ والقطمري القشرة اليتالفتيل هو اخليط األبيض الذي يكون يف بطن  الطالب :

  النواة .

  ومباذا يضرب ا ؟  الشيخ :

  وائد .يضرب ا املثل يف القلة . نرجع اآلن إىل الف الطالب :

  

  استفهام إنكاري . (( ألم تر ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلنكار على من يزكي نفسه ؛ وجه ذلك أن قوله: 



  ومن فوائدها: النهي عن تزكية النفس



 يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسـهم يزكون الذين إلى تر ((  ألمتتمة املناقشة عن معاين اآلية الكرمية: 

  فتيال )) .

  ما الفرق ؟ ما هو الفتيل ؟ وما هو القطمري ؟ وما هو النقري ؟  الشيخ :

؛ والنقــري النقــرة الــيت يف  النــواة ؛ والقطمــري القشــرة الــيت الفتيــل هــو اخلــيط األبــيض الــذي يكــون يف بطــن  الطالــب :

 ظهر النواة .

  ومباذا يضرب ا ؟  الشيخ :

  يضرب ا املثل يف القلة .  الطالب :

    نرجع اآلن إىل الفوائد . الشيخ :

  استفهام إنكاري . (( ألم تر ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلنكار على من يزكي نفسه ؛ وجه ذلك أن قوله: 

ومن فوائدها: النهي عن تزكية النفس ، النهي عـن تزكيـة الـنفس ؛ ألن اهللا تعـاىل أنكـر ذلـك كمـا صـرح بـه يف قولـه: 

(( وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن 

من ، فهـل جيـوز لإلنسـان أن يقـول أنـا مـؤمن ؟ أو البـد أن يقـول أنـا ؛ ومن فروع هذا قول اإلنسـان أنـا مـؤ  اتقى ))

مؤمن إن شاء اهللا ؟ يف هذا قوالن للعلماء: منهم مـن قـال: ال جيـوز أن يقـال أنـا مـؤمن إال باسـتثناء ؛ ألن اإلنسـان 

وال جيـــوز اجلـــزم ال يــدري مـــاذا ميــوت عليـــه والعـــربة بالعاقبــة ؛ فقـــد يكـــون اإلنســان اليـــوم مؤمنــا ويكـــون غـــدا كــافرا ، 

بشــيء مســتقبل ؛ ومــنهم مــن قــال: ال جيــوز أن يقــول أنــا مــؤمن ال هلــذه العلــة ولكــن ألنــه يلــزم مــن قولــه هــذا تزكيــة 

الــنفس والشــهادة لنفســه باجلنــة ألنــه إذا قــال أنــا مــؤمن فكــل مــؤمن يف اجلنــة فيلــزم علــى هــذا أن جيــزم بأنــه مــن أهــل 

ثالثـــة وقـــال: إن اإلميـــان علـــى وجـــه اإلطـــالق يـــراد بـــه اإلميـــان املطلـــق اجلنـــة وهـــذا ال جيـــوز ؛ ومـــنهم مـــن علـــل بعلـــة 

املتضمن لفعل الواجبات وترك احملرمات وفعل املستحبات وترك املكروهات ، وهذا ال ميكن أن جيزم به العبـد ، فمـا 

وعلـــى هـــذا  أكثـــر املســـتحبات الـــيت ال نفعلهـــا بـــل والواجبـــات ، ومـــا أكثـــر املكروهـــات الـــيت نفعلهـــا بـــل واحملرمـــات ؛

فيجب أن يقول أنا مـؤمن إن شـاء اهللا ؛ وقـال آخـرون: ال جيـوز أن يقـول أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا ؛ ألن هـذا شـك ، 

أنا مؤمن إن شاء اهللا شك والشك يف اإلميان كفر ؛ إذ أن الواجب يف اإلميان اجلزم والرتدد فيـه كفـر ؛ ولكـن القـول 

على قـول اإلنسـان أنـا مـؤمن ، وعليـه يرتتـب احلكـم ؛ فـإذا كـان احلامـل  الراجح يف هذه املسألة أن يقال: ما احلامل

مث إن هـــذا فيـــه اإلدالل علـــى اهللا  (( فـــال تزكـــوا أنفســـكم ))لـــه تزكيـــة الـــنفس فهـــذا القـــول حـــرام ؛ ألن اهللا يقـــول: 

منــوا علـــي (( يمنــون عليــك أن أســلموا قــل ال تعزوجــل واملنــة عليــه واهللا قــال لنبيــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

فــإذا كــان قولــه: أنــا مــؤمن ، لإلعجــاب  إســالمكم بــل اهللا يمــن علــيكم أن هــداكم لإليمــان إن كنــتم صــادقين ))



؛ وإن كـان املقصـود بـذلك اخلـرب يعـين بقولـه أنـا بالنفس فهذا ال جيوز ؛ ألنه تزكية للنفس ومنهي عنه فيكـون حرامـا 

يف طريقـه إىل  م صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم للقـوم الـذين لقـيهبأس به ، وقد قال النيبمؤمن ليست بكافر ، فهذا ال 

 فأقرهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على ذلك ؛ ألم يريـدون بـذلك اخلـرب ؛ املسلمون :احلج: من القوم ؟ قالوا

ع قولـه أنـا وال يلزم على ذلك اللـوازم الـذي ذكرهـا مـن منـ ؛ فإذا قال إنسان: أنا مؤمن يعين لست بكافر ، فال بأس

مؤمن ؛ أما إذا قال " إن شاء اهللا " يعين مبعـىن إذا ربـط إميانـه باملشـيئة فهـذا ينظـر ، أيضـا فيـه تفصـيل: إن قصـد بـه 

الرتدد فهو أيش ؟ كفر ، يعين قيل له أنت مؤمن ؟ قال: إن شاء اهللا ، يعـين مـرتدد ، فهـذا كفـر ؛ ألنـه ال إميـان مـع 

احلامل على ذلك أن إميانه كان مبشيئة اهللا ال حبولـه وقوتـه ، فهـذا ال بـأس بـه ؛  شك بل البد من اجلزاء ؛ وإذا كان

(( أليــش ؟ ألن الشــيء احملقــق قــد يــربط باملشــيئة إشــارة إىل أنــه يكــون واقعــا مبشــيئة اهللا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: 

؛ ألن اجلملة هنـا خـرب مؤكـد بثالثـة مؤكـدات أي لتدخلنه مبشيئته  لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا آمنين ))

ورسول اهللا صلى اهللا علي ه وآله وسلم ملا قال له عمر: ألست تقول إننا سنأيت البيـت ونطـوف بـه  (( لتدخلن ))

؟ قال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: أقلـت لـك هـذا اآلن ؟ قـال ال ، قـال إنـك آتيـه ومطـوف بـه ؛ قـال 

بينــه وبــني عمــر يف مســألة الصــلح صــلح احلديبيــة ؛ ومــن ذلــك أيضــا قــول زائــر املقــربة "وإنــا إن شــاء  ذلــك يف احملــاورة

فإن اللحوق ـم مؤكـد ، املـوت ال أحـد ينكـره لكـن املـراد بـإن شـاء اهللا أي الحقـون مبشـيئة اهللا اهللا بكم الحقون " 

اء اهللا دفــع التزكيــة أي دفــع تزكيــة الــنفس الثالــث: إذا كــان قصــده بــإن شــ مــىت شــاء اهللا أن نلحــق بكــم حلقنــا بكــم .

وأنــه خيشــى علــى نفســه أنــه إن مل يقــل إن شــاء اهللا صــار يف نفســه شــيء مــن التزكيــة فهنــا يكــون قولــه إن شــاء اهللا 

واجبا ؛ فعندنا اآلن أن قول اإلنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه باملشـيئة أو ال يقرنـه فـإن مل يقرنـه باملشـيئة فلـه حـاالن ؛ 

األوىل: التزكية ، وهذا حرام ؛ واحلال الثانية: جمرد إخبار بأنه مؤمن ال كافر ، وهذا جـائز ؛ وإذا قرنـه باملشـيئة احلال 

فلــه ثــالث حــاالت ؛ إمــا أن يكــون احلامــل لــه علــى ذلــك الــرتدد ، فهــذا كفــر ؛ أو احلامــل لــه علــى ذلــك بيــان أن 

لــه علــى ذلــك دفــع التزكيــة ، تزكيــة الــنفس ، فهــذا واجــب ؛ إميــام مبشــيئة اهللا ، فهــذا جــائز ألنــه حــق ؛ أو احلامــل 

أن تزكيـة الغـري  (( ألم تر إلى الذين يزكـون أنفسـهم )):من فوائد اآلية  وهذا التفصيل هو الذي جتتمع به األدلة .

أل ال بأس به ؛ ألن النهي أو اإلنكار منصب على تزكية النفس ؛ أما لو زكى غريه فإن ذلك ال بـأس بـه ؛ وهنـا نسـ

، ال يكفـي أن تـرى مظهـر الشـخص وتقـول هل نزكي غريه مبجرد املظهر أو البد من خربة ؟ الثاين ، البد من خربة 

إنــه عــدل ثقــة ؛ بــل البــد مــن خــربة ؛ ملــاذا ؟ ألنــه قــد ال يكــون عــدال ، قــد يكــون مراعيــا ، منافقــا ، خمادعــا ؛ ورمبــا 

يتعلــق بــاخلرب كالشــهادة مــثال دون أن ختــربه صــار ذلــك  يكــون عــدال يف دينــه لكــن عنــده ســوء حفــظ فــإذا زكيتــه مبــا

شــهادة مبــا ال تعلــم ؛ ألــيس كــذلك ؟ مــا اتضــح ؟ واضــح ؛ يعــين يــأيت إنســان ويقــول زكــي فــالن ... عنــدي شــهد 



عندي بشيء هل تزكيه ؟ قد أزكيه مـن جهـة بدينـه وأنـه رجـل مسـتقيم يف الـدين ويصـلي ويزكـي ويصـوم ، كـل عمـل 

، واملسألة مسألة الشهادة خرب ، فهذا البد أن يكون عندي من علـم ببـاطن  من جهة احلفظ الدين قائم به ؛ لكن

ومـن فوائـدها: أن األمـر إىل اهللا  حاله واالختبار ، فال جتوز التزكية يف مثل األخبار إال إذا عرفت أن الرجل حـافظ .

فــاحلكم  ( بــل اهللا يزكــي مــن يشــاء ))(عزوجــل يف تزكيــة اإلنســان ورفــع التزكيــة عنــه ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

فــإن قــال قائــل: كيــف جنمــع بــني هــذا وبــني قولــه  بالتزكيــة إثباتــا ونفيــا إىل اهللا وحــده ، هــو الــذي يزكــي مــن يشــاء .

(( مــن ؟ فــاجلواب أن نقــول: إن كــان الفاعــل يف قولــه:  (( قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها ))تعــاىل: 

، صــح ؟ صــحيح ح ألن املزكــي هــو اهللا يف هــذا ويف هــذا ؛ وإن كــان الضــمري الــذي  هــو اهللا فــال إشــكال زكاهــا ))

أي دسـا نفسـه فـاجلمع  (( وقـد خـاب مـن دسـاها ))هو الفاعل يعود على اإلنسـان يعـين قـد أفلـح مـن زكـى نفسـه 

زكيـا ؛ ومـن  أن نسبة التزكية إىل اإلنسان هنا نسـبة شـيء إىل سـببه ال إىل حصـوله ؛ فاإلنسـان يفعـل الطاعـة فيكـون

ومـن فوائـدها: أنـه ينبغـي بـل  الفاعل ؟ اإلنسان ، فيكون املراد بالتزكية فعل سببها ؛ وعلى هذا فـال إشـكال أيضـا .

فـإذا علمـت (( بل اهللا يزكـي مـن يشـاء )) أن يلجأ يف طلب التزكية إىل من ؟ إىل اهللا ؛ لقولـه: جيب على اإلنسان 

( اللهــم أعــط نفسـي تقواهــا وزكهــا أنــت خيــر أن اهللا هـو الــذي يزكـي فاســأل اهللا ؛ وهلــذا كـان مــن الـدعاء املــأثور: 

الرد على القدرية الذين يقولون باستقالل اإلنسان يف عملـه ؛ مـن ومن فوائدها:  من زكاها أنت وليها وموالها ) .

(( مــن ومــن فوائــدها: إثبــات املشــيئة هللا عزوجــل ؛ لقولــه:  اء )) .(( بــل اهللا يزكــي مــن يشــأيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

وأن اهللا سبحانه وتعاىل له مشيئة يدبر األمر حبسب هـذه املشـيئة ؛ ولكـن هـل هـذه املشـيئة مشـيئة مطلقـة  يشاء ))

عـن اهللا  ومن فوائدها: نفي الظلـم يعين يشاء ما يشاء حلكمة ولغري حكمة ؟ ال ؛ ولكنها مشيئة مقرونة باحلكمة .

والظلـم حمـرم علـى اهللا أو غـري حمـرم ؟ حمـرم علـى اهللا ؟ مـن حـرم عليـه ؟ هـو نفسـه  (( وال يظلمون فتيال ))؛ لقولـه: 

ويف هـذا ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم محرمـا ) جل وعال ، ففي احلديث القدسي: 

(( كتـب ربكـم علـى ه ؛ ألن اهللا هـو الـذي يـدبر األمـر نكتة جيدة وهي أن اهللا يفرض على نفسـه وحيـرم علـى نفسـ

كتـب مبعــىن ؟   نفسـه الرحمـة أنـه مــن عمـل مـنكم سـوءا بجهالــة ثـم تـاب مــن بعـده وأصـلح فأنـه غفــور رحـيم ))

فـإذا قـال قائـل:  . ( إنـي حرمـت الظلـم علـى نفسـي )فرض ، فقد فرض على نفسه ؛ وهنا يف احلديث القدسـي: 

ي حمـــض أو كـــل نفـــي يف صـــفات اهللا فهـــو متضـــمن إلثبـــات ؟ الثـــاين ، كـــل نفـــي يف هـــل يف صـــفات اهللا مـــا هـــو نفـــ

أليــش ؟ ألنــه كامــل العــدل ، ومــن كــان كامــل  (( ال يظلمــون فتــيال ))صــفات اهللا فهــو متضــمن إلثبــات ، فقولــه: 

، ال  العـدل فإنـه ال يظلـم فتـيال ؛ قــال أهـل العلـم: وال ميكـن أن يكـون يف صــفات اهللا نفـي حمـض ال يتضـمن مــدحا

ميكــن أن يكــون نفــي حمــض ال يتضــمن مــدحا ، وعللــوا ذلــك فقــالوا: النفــي إن مل يتضــمن كمــاال فقــد يكــون نقصــا 



وقد يكـون ال نقصـا وال كمـاال ؛ فاألقسـام ثالثـة: نقـص ، وكمـال ، وال هـذا وال هـذا ؛ فـالنقص والـذي ال هـذا وال 

فــإن قــال قائــل: نريــد مثــاال لنفــي الظلــم الــذي  . علــى ))(( وهللا المثــل األ؛ لقــول اهللا تعــاىل: هــذا ممتنــع علــى اهللا 

لــيس فيــه مــدح وال ذم ؟ فــاجلواب: إذا قلــت إن اجلــدار ال يظلــم ، واخلشــبة ال تظلــم ، والســيارة ال تظلــم ؛ هــذا ال 

يتضمن مدحا كماال وال نقصا ؛ ملاذا ؟ ألنه غري قادر أن يوصـف بـالظلم أو عـدم إذ أن اجلـدار لـيس لـه إرادة حـىت 
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  يقصد ذلك وإمنا قصد بيان ضعفهم وعجزهم بدليل أنه قال " قبيلة " تصغري ؛ وكذلك القول باحلماسي:

  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل   ليسوا من الشر في شيء وإن هانا                         

  الشر ولو كان هينا ؛ يعين ما هم

  ة   ومن إساءة أهل السوء إحسانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفر                        

إذا ظلمه أحـد صـربوا وغفـروا وقـالوا غفـر اهللا لـك ،" ومـن إسـاءة أهـل السـوء إحسـانا " يعـين إذا أسـاء إلـيهم إنسـان 

أحسنوا إليه ، فإذا خرب عليهم املزرعة أرسلوا له أكياسا من الرب ، فهـم جيـزون مـن سـوء أهـل السـوء إحسـانا ؛ مـن 

  هؤالء اجلماعة طيبون ؛ لكن اقرأ ما بعده: مسع هذا الكالم قال

  نوا اإلغارة فرسانا وركبانا ش  فليت لي بهم قوما إذا ركبوا                       

؛ إذا هــم ضــعفاء ال يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك ، فهــذا نقــص ؛ فــإذا نفــى اهللا عــن نفســه يعــين ليــت يل بــدال مــنهم 

مث قـال  من الذي قبلـه ؛ لكنـه مـن نفـي الظلـم املتضـمن لكمـال العـدل . الظلم فال ميكن أن يكون ال من هذا و ال

اخلطــاب ملــن ؟ إمــا للرســول صــلى اهللا عليــه  (( انظــر كيــف يفتــرون علــى اهللا الكــذب )) (( انظــر ))اهللا تعــاىل: 

 وعلــى آلــه وســلم أو لكــل مــن يصــح توجــه اخلطــاب إليــه ؛ وباملناســبة نســتعيد مــا ســبق أن اخلطــاب املوجــه للرســول

عليه الصـالة والسـالم ينقسـم إىل ثالثـة أقسـام ؛ القسـم األول: مـا دل الـدليل علـى أنـه خـاص بـه ، فهـذا خـاص بـه 

" لـك " اخلطـاب للرسـول صـلى  (( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك ومـا تـأخر ))مثل 

(( ألـم يجـدك يشـمل األمـة ؟ ال ؛  صـدرك ))(( ألـم نشـرح لـك اهللا عليه وآله وسلم ؛ هـل يشـمل لألمـة ؟ ال ؛ 

ال يشـــمل ، هـــذا واضـــح هـــذا خـــاص بالرســـول عليـــه  (( وأرســـلناك للنـــاس رســـوال ))ال يشـــمل ؛  يتيمـــا فـــآوى ))

(( يـا أيهـا النبـي الصالة والسالم بال نزاع وال إشكال ؛ القسم الثاين: ما دل الدليل على أنه عام مثـل قولـه تعـاىل: 

يل خاصـا  (( يا أيها النبـي ))فهنا دل على الدليل على أن اخلطـاب  فطلقوهن لعدتهن ... ))إذا طلقتم النساء 



القسـم الثالـث: مـا  (( إذا طلقتم النساء ... )) ؛ومل يقل: إذا طلقت ،  (( إذا طلقتم ))به ؛ وجه الداللة: قال: 

قــولني: القــول األول أنــه عــام موجــه ال دليــل عليــه أي علــى اخلصوصــية أو علــى العمــوم فالعلمــاء اختلفــوا فيــه علــى 

لكل من يصح توجه اخلطاب إليه ؛ والقول الثاين أنه خاص بالرسول ويكـون مشولـه لألمـة مـن بـاب العمـوم املعنـوي 

ال العموم اللفظي ، وذلـك ألن احلكـم الثابـت يف حـق الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حكـم لـه ولألمـة ؛ لقـول 

الثالـث ؟ الـذي مـا قسـام ؟ األمـن أي  (( انظـر ))؛  م فـي رسـول اهللا أسـوة حسـنة ))(( لقـد كـان لكـاهللا تعاىل: 

النظـر العقلـي ال النظـر البصـري ؛ ألن  (( انظـر كيـف ))فيه دليل ال على هذا وال على هذا ، واملراد بالنظر هنا يف 

(( انظـر كيـف يفتـرون لبصـرية ، افرتاء الكذب على اهللا عزوجل ليس مما ينظر بالعني ولكنه مما ينظر بالعقل وعني ا

 (( نحـن أبنـاء اهللا وأحبائـه ))وبقـوهلم:  (( لـن تسـمنا النـار إال أيامـا معـدودات ))بقـوهلم:  على اهللا الكـذب ))

فــانظر كيــف يفــرتون علــى اهللا الكــذب ، وكيــف  (( لــن يــدخل الجنــة إال مــن كــان هــودا أو نصــارى ))وبقــوهلم: 

هـذه اجلملـة معناهـا معـىن التعجـب  (( إثمـا مبينـا ))أي بـاالفرتاء  (( وكفـى بـه )) جـرأم علـى اهللا ـ نعـوذ بـاهللا ـ ؛

يعين ما أكرب هذا اإلمث وهو االفرتاء على اهللا ؛ ألن االفرتاء على اهللا أعظم افرتاء على مفرتى عليـه ؛ وإذا كـان النـيب 

فالكــذب علــى اهللا أشــد  لنــار )( مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن اصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يقــول: 

هنا مبعىن بينا ، وقد ذكرنا فيما سـبق ونعيـد اآلن أن " أبـان "  (( كفى به إثما مبينا )) (( مبينا ))وأعظم ؛ وقوله: 

الربـــاعي يـــأيت الزمـــا ويـــأيت متعـــديا ، فـــإن كـــان متعـــديا فمعنـــاه اإلظهـــار ، أبـــان أي أظهـــر ؛ وإن كـــان ظـــاهرا فمعنـــاه 

ان الفجــر ، هــذا الزم أو متعــدي ؟ هـذا الزم ، معنــاه ؟ وضــح وتبــني ؛ وتقــول: أبــان القــرآن أن الوضـوح ، تقــول: أبــ

مــن أي النــوعني ؟ يشــمل هــذا  (( والكتــاب المبــين ))الكــذب حــرام ، مبعــىن ؟ مبعــىن بــني وأوضــح ؛ قولــه تعــاىل: 

إلنسـان إىل العجـب فيمـا يتعجـب يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: دعـوة ا وهذا ، فهو بني يف نفسه مبـني لغـريه .

ومــن فوائــدها: تعظــيم الكــذب  . (( كيــف يفتــرون علــى اهللا الكــذب ))منــه ، وأن هــذا مــن طــرق القــرآن ؛ لقولــه: 

على اهللا ؛ ألنـه مل يـؤمر بالتعجـب منـه إال ألنـه شـيء عظـيم ، والكـذب علـى اهللا يشـمل الكـذب عليـه يف ذاتـه ويف 

، يف ذاتـه وأمسائـه وصـفاته أحكامه ، وإن شئت فقل يف أحكامه الكونية والشرعية أمسائه ويف صفاته ويف أفعاله ويف 

وأحكامــه الكونيــة والشــرعية ؛ فالكــذب علــى اهللا يف ذاتــه مثــل أن يتحــدث شــخص عــن ذات اهللا عزوجــل ، فــأي 

عطلـة يف إنسان يتحدث عـن ذات اهللا بغـري علـم فهـو كـاذب علـى اهللا ؛ الكـذب علـى اهللا يف أمسائـه مثـل مـا فعـل امل

قوهلم إن أمساء اهللا جمرد أعالم ال معىن هلـا ، فيقـول: الغفـور الـرحيم السـميع البصـري العزيـز احلكـيم لـيس هلـا معـىن مـا 

هي إال جمرد علـم فقـط داللـة علـى املسـمى ـا وال حتمـل أي معـىن ، هـذا كـذب علـى اهللا ، كيـف تقولـون إـا جمـرد 

بلسـان عـريب مبـني ومقتضـى هـذا اللسـان العـريب املبـني أن اسـم الفاعـل يـدل أعالم واهللا عزوجل يقول يف القـرآن إنـه 



على أصل املعىن وثبوت أصل املعىن ، وال ميكـن أن يقـال ملـن مل يضـرب إنـه ضـارب ، وال ملـن مل يسـمع إنـه مسيـع ؛ 

تحاوركمـا ... (( قد سـمع اهللا قـول التـي تجادلـك واهللا يسـمع مث إن اهللا قد بني أن هذا املعىن مقصود يف قولـه: 

وأمثــال ذلــك ؛ فهــؤالء الــذين قــالوا إن اهللا أراد بأمسائــه  )) (( أم يحســبون أنــا ال نســمع ســرهم ونجــواهم ... ))

جمرد التسمية دون املعىن مفرتون على اهللا الكـذب أو ال ؟ مفـرتون علـى اهللا الكـذب ؛ كـذلك يف صـفاته مـن حـرف 

(( تيالء ، فهذا مفرت على اهللا الكذب ، فاهللا عزوجل يقـول عـن نفسـه: يف صفات اهللا ، وقالوا املراد باالستواء االس

والقرآن بلسان عريب مبني واستوى على كذا بلسان العرب معناه ؟ علـى عليـه واسـتقر عليـه  استوى على العرش ))

 مل يــرده ؛ ملــاذا ، فــإذا قــالوا اســتوى مبعــىن اســتوىل فقــد كــذبوا علــى اهللا ، هــل أراد اهللا هــذا ؟ أبــدا ، حنــن جنــزم أن اهللا

جزمنــا ؟ ألن اهللا قــال يف القــرآن الكــرمي إنــه بلســان عــريب مبــني ، واللســان العــريب املبــني ال يقتضــي ســوى ذلــك أنــه 

أي  (( لعلكـم تعقلـون ))يعـين صـريناه بلسـان عـريب ، ملـاذا ؟  (( إنا جعلناه قرآنا عربيـا ))على عليه واستقر عليه 

هذا حرام وهذا حالل بدون علم ؟ قد افـرتوا علـى لون و لسان العريب ؛ والذين يقتفهمون معناه على مقتضى هذا ال

؟ وهلــذا كــان مــن ورع اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا   اهللا كــذبا ، أليــش ؟ ألــم مــا الــذي أدراهــم أن اهللا حــرم هــذا أو أوجبــه

إال مبــا نــص علــى حترميــه ، ، كمــا نقلــه عنــه شــيخ اإلســالم أنــه ال ميكــن أن يقــول هــذا حــرام إال مبــا نــص علــى حترميــه 

؛ أمـا الـذي هـو ـي فإنـه  امليتة يقول إا حرام ألنه منصوص عليها ، نكاح األم يقول إنه حرام ألنه منصوص عليه

؛ ومــع هــذا فقــد حفــظ اهللا لــه هــذا الطريــق فقــال  جتــد يقــول: أكــره هــذا ، ال يعجبــين ، أســتقبحه ، ومــا أشــبه ذلــك

ا قـال اإلمــام أمحــد " ال يعجبــين " فهــو للتحـرمي ، وإذا قــال " أكــره هــذا " فهــو أصـحابه ، أصــحاب اإلمــام أمحــد: إذ

للتحرمي ؛ فاهللا عزوجل قد حفظه فيما يريد من األحكام مع تورعه عن إطالق احلرام إال علـى مـا كـان مصـرحا بـه ؛ 

مــن أجهــل النــاس  فمــا بالــك مبــن يقــول اآلن: قــال اإلســالم كــذا وكــذا ، قــال اإلســالم كــذا وكــذا ، ومــع ذلــك جتــده

بأحكـــام اإلســـالم مث ينســـب هـــذا القـــول الـــذي قالـــه وهـــو خطـــأ إىل اإلســـالم ، وإذا تبـــني للنـــاس أنـــه خطـــأ فســـوف 

خيطئـــون اإلســـالم ؛ فاحلاصـــل أن االفـــرتاء علـــى اهللا كـــذبا يشـــمل الكـــذب عليـــه يف ذاتـــه ويف أمسائـــه ويف صـــفاته ويف 

ل هـــذا حـــرام هـــذا حـــالل ؛ الكونيـــة أن يقـــول إن جـــزاء هـــذا أحكامـــه الكونيـــة والشـــرعية ، الشـــرعية فهمتموهـــا ؟ قـــا

الذنب كذا وكذا من العقوبات إىل غريه ، مثل أن يقول إذا ر اإلنسـان والديـه تزلـزل العـرش ؛ مـن قـال هـذا ؟ قالـه 

ش ، العامي ، العامة يقولون هكذا ، من ر والديه تزلزل عرش الرمحان منه ؛ إذا ركـب الـذكر علـى الـذكر اهتـز العـر 

تزلزل العرش ، من يقول هذا ؟ فأي إنسان حيكم بعقوبة معينة علـى ذنـب بـدون علـم فقـد افـرتى علـى اهللا الكـذب 

يعـين مـا أعظمـه ومـا أكثـره إذا  (( وكفـى بـه إثمـا مبينـا ))من فوائدها: تعظيم الكذب علـى اهللا عزوجـل ؛ لقولـه:  .

وهـي تـرد يف  (( كفـى بـه إثمـا مبينـا ))إعـراب هلـذه اجلملـة افرتى على اهللا الكذب أن يأمث هذا اإلمث ؛ طيـب عنـدنا 



؟ فاعلهـا يكـون ...  (( كفـى ))أيـن الفاعـل يف  (( كفى به إثمـا مبينـا ))وهنـا  (( كفى باهللا شهيدا ))القرآن كثريا 

ه متييـز ، دائما أو غالبا ، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيـادة البـاء ؛ ويـأيت بعـد ذلـك االسـم منصـوبا فيقولـون إنـ

أي حـال كونـه شـهيدا ؛ وبعضـهم يـرى أنـه متييـز للكفايـة  (( وكفـى بـاهللا شـهيدا ))إنه متييز ؛ وبعضـهم يعربـه حـاال 

  وما أشبه ذلك . أظن دخل وقت األسئلة ؟ (( كفى باهللا شهيدا ))ألن الكفاية تكون يف أي شيء فيميز 

ـــا مـــؤمن قـــد حيتمـــل التزكيـــ الســـائل : ة فهـــل مـــن ذلـــك لـــو كـــان يـــتكلم علـــى أهـــل البـــدع أو قلنـــا إذا قـــال الرجـــل أن

  اجلماعات املنحرفة فقال حنن أهل السنة و اجلماعة فهل يدخل يف ذلك ؟

هــذا مــا نعــرف مــاذا كــان بقلبــه ، هــل املــراد أن خيــرب بأنــه هــو مــن أهــل الســنة واجلماعــة أو يريــد أن يتفــاخر  الشــيخ :

  إىل قوله ؛ ال ،هذا خلل ، خرب وال شيء .على أهل البدع ؛ جمرد اإلخبار حىت يتوجه الناس 

قلنــا إن الرجــل إذا قــال أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا يعــود إىل مــا يقصــده يف نفســه ، فــإن أراد التزكيــة فــال جيــوز  الســائل :

  ومن املعلوم أننا ال ننشق على قلبه حىت نعرف ذلك منه ؟

عليـه ، عـن قـول اإلنسـان نفسـه يعـين فـرق بـني نتكلم عنه ، عـن قـول اإلنسـان بنفسـه مـا هـو عـن حكمنـا  الشيخ :

  واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه ، هو نفسه يقول هل جيوز يل أن أقول أنا مؤمن أو ال .

ذكر النووي يف كتاب األذكار كالما عن بعض الشـافعية مـا معنـاه أن للمصـلي أن يزيـد يف ذكـر الرفـع مـن  السائل :

  الركوع ، فما رأيكم ؟

  .أنه ليس بصحيح وأن اإلنسان يكون ما دعت به السنة رأيي  الشيخ :

(( ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والطــاغوت أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 تجـد فلـن اهللا يلعـن ومـن اهللا لعـنهم الـذين ويقولون للذين كفروا هؤالء أهـدى مـن الـذين آمنـوا سـبيال  أولئـك

 مــن اهللا آتــاهم مــا علــى النــاس يحســدون نقيــرا أم النــاس يؤتــون ال فــإذا الملــك مــن نصــيب لهــم نصــيرا  أم لــه

 عنـه صـد مـن ومـنهم بـه آمـن مـن عظيمـا فمـنهم ملكا وآتيناهم والحكمة الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد فضله

  سعيرا )) . بجهنم وكفى

تــر إلــى الــذين أوتـوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون  (( ألــمأعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ، قـال اهللا تبــارك وتعـاىل: 

وكفـى بـه إثمـا  (( انظـر كيـف يفتـرون علـى اهللا الكـذبوقد سبق الكالم يف قولـه تعـاىل:  بالجبت والطاغوت ))

((  :مـن فوائـد اآليـة الكرميـة وبينا أن هذا يدل على عظم القـول علـى اهللا عزوجـل ، وأظـن أخـذنا الفوائـد ؟ مبينا ))

  يفترون على اهللا الكذب ))انظر كيف 

  . (( انظر كيف ))نبيه املخاطب على ما يقتضيه كالم أهل الباطل من الزيغ والضالل ؛ لقوله: من فوائدها: ت



ومـــن فوائـــدها: تعظـــيم الكــــذب علـــى اهللا عزوجـــل ؛ ويــــدخل يف ذلـــك أمـــور ؛ منهــــا: الكـــذب علـــى اهللا يف أمسائــــه 

ا جمرد العلم ال الداللة علـى الوصـف ، كمـا قـال ذلـك املعتزلـة ، فيقولـون  وصفاته ، فيقول مثال: إن أمساء اهللا يراد

ومـن ذلـك أيضـا ـ مـن القـول علـى اهللا بـال علـم ـ حتريـف الكلـم  إن اهللا مسيع بال مسع وبصري بال بصر ، وهلـم جـرا .

اســتوى علــى  (( ثــمعــن مواضــعه بنفــي ظــاهره وإثبــات مــا خيــالف ظــاهره كتحريــف أهــل التعطيــل قــول اهللا تعــاىل: 

ومن ذلك أيضـا: القـول علـى  إىل استوىل على العرش ؛ وحتريف اليد إىل النعمة والقدرة وما أشبه ذلك . العرش ))

اهللا بال علم يف أحكامه الشرعية ، مثل أن يقول: هذا حـالل وهـذا حـرام ، مـع أن اهللا مل حيلـه ومل حيرمـه ، وقـد قـال 

تصف ألسـنتكم الكـذب هـذا حـالل وهـذا حـرام لتفتـروا علـى اهللا الكـذب (( وال تقولوا لما اهللا تبارك وتعاىل: 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع قليل ولهم عذاب ألـيم ))

ني ظــاهر ومـن فوائـدها: أن إمث هـؤالء بـ . (( وكفـى بــه إثمـا مبينـا ))بيـان عظـم مـا حيصـل هلـؤالء مـن اإلمث ؛ لقولـه: 

ووجــه ظهــوره وبيانــه أنــه إذا كــان اإلنســان عقــال يعــين إذا كــان اإلنســان بداللــة العقــل ال ميكــن أن يتقــول علــى أحــد 

شــيئا وهــو مــن جنســه فتقولــه علــى اهللا مــن بــاب أعظــم وأشــد ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل يف رســوله صــلى اهللا عليــه وآلــه 

(( ألخـذنا منـه بـاليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين كـل األقاويـل   ما هـو ولو تقول علينا بعض األقاويل ))(( وسلم: 

 (( ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب ))مث قــال اهللا عزوجــل:  فمــا مــنكم مــن أحــد عنــه حــاجزين )) .

أن االسـتفهام لإلنكـار والتعجيـب يعـين يقـول تعجـب مـن حـال  كما قيل يف اآلية اليت قبلهـا  (( ألم تر ))ويقال يف 

أي أعطــوا نصــيبا ؛ وآتــى تنصــب مفعــولني وهنــا نصــبت مفعــولني ؛ األول (( إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا )) الء ؛ هــؤ 

أي أعطـوا نصـيبا أي قسـطا  (( الـذين أوتـوا نصـيبا ))وقولـه:  (( نصـيبا ))منهما نائب الفاعل وهو الواو ؛ والثاين 

يعـين قسـطا مـن الكتـاب  (( نصـيبا ))أي الكتاب املنـزل علـى الرسـل علـيهم الصـالة والسـالم ،  (( من الكتاب ))

، الكتــاب املنــزل علــى الرســل ؛ فمــن املــراد ــؤالء ؟ املــراد ــؤالء اليهــود ؛ ألن اهللا آتــاهم نصــيبا مــن الكتــاب وهــو 

التعجـب بــأم أعطـوا نصــيبا مــن  هـذا حمــل (( يؤمنــون بالجبـت والطــاغوت ))التـوراة ومل يعطهــم علـم كــل شـيء ؛ 

الكتاب وقامت عليهم احلجة ومع ذلك يؤمنون باجلبت ويؤمنون بالطاغوت ، اجلبت كل ما ال فائدة فيه ، كـل مـا 

والعيافة وما أشبه ذلـك فـإن هـذه كلهـا مـن اجلبـت ؛ وأمـا فإنه جبت ، ومنه السحر والكهانة ال فائدة فيه يف الدين 

فأئمـة الكفـر  (( والـذين كفـروا أوليـائهم الطـاغوت ))غى به اإلنسان فهو طاغوت الطاغوت فالطاغوت كل ما ط

ودعاة الكفر طاغوت ، والشيطان طاغوت ؛ وهلذا قال عمر رضـي اهللا عنـه " اجلبـت سـحر والطـاغوت الشـيطان " 

اغوت مـا ذكـره يعين أن السحر فرد من أفراد اجلبـت والشـيطان فـرد مـن أفـراد الطـاغوت وإال فـإن التعريـف العـام للطـ

ـــه العبـــد حـــده مـــن معبـــود أومطـــاع ابـــن قـــيم رمحـــه اهللا " كـــل مـــا جتـــ ـــون بالجبـــت هـــو الطـــاغوت " ؛  اوز ب (( يؤمن



(( ويقولــون للــذين كفــروا هــؤالء أهــدى مــن الــذين  ومعــىن إميــام بــه إقــرارهم إيــاه وعــدم إنكــاره .والطــاغوت )) 

فسـرين: إن الـالم هنـا مبعـىن " يف " أي يقولـون يف شـأم قـال بعـض امل آمنوا سبيال )) (( يقولـون للـذين كفـروا ))

؛ وقيــل: إن الـالم كقولــك: قلـت لفــالن ، أي (( أهــدى مـن الــذين آمنــوا سـبيال )) أي الــذين كفـروا  (( هـؤالء ))

مبعــىن أنــتم يعــين يقــول هــؤالء للــذين كفــروا أنــتم أهــدى مــن الــذين  (( هــؤالء ))هــي الــالم املعديــة للفعــل وأن قولــه: 

؛ وعلى هذا تكون اإلشارة يف مقام ضمري املخاطـب ؛ ألنـك إذا قلـت: قلـت لفـالن كـذا ، صـار فـالن نوا سبيال آم

أنـتم  اسم إشارة ليس ضمري خماطـب لكـن قـالوا إـا مبعـىن (( هؤالء ))بضمري املخاطب ، و أن يؤتى خماطبا فالبد 

  ، وهذا ما مشى عليه صاحب اجلاللني 



 ويقولون والطاغوت بالجبت يؤمنون الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر لم: (( أتتمة تفسري اآلية الكرمية

(( ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا  )) . سبيال آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين

(( يقولون يف شأم  :قال بعض املفسرين: إن الالم هنا مبعىن " يف " أي سبيال )) (( يقولون للذين كفروا ))

؛ وقيل: إن الالم كقولك: قلت لفالن ، أي هي (( أهدى من الذين آمنوا سبيال )) أي الذين كفروا  هؤالء ))

مبعىن أنتم يعين يقول هؤالء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا  (( هؤالء ))الالم املعدية للفعل وأن قوله: 

سبيال ؛ وعلى هذا تكون اإلشارة يف مقام ضمري املخاطب ؛ ألنك إذا قلت: قلت لفالن كذا ، صار فالن 

" اسم إشارة ليس ضمري خماطب لكن قالوا إا مبعىن  (( هؤالء ))بضمري املخاطب ، و  أن يؤتىخماطبا فالبد 

واملراد بالذين كفروا أهل مكة ؛ ألن  (( ويقولون للذين كفروا ))وهذا ما مشى عليه صاحب اجلاللني ؛ " أنتم 

طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقالوا هلم أهل مكة: هذا حممد فرق بيننا وبني أبنائنا وبيننا وبني غلماننا وبيننا 

وسفه أحالمنا ؛ أما حنن فإننا أهل البيت نسقي احلجيج ونفعل   وبني أزواجنا وفرق بيننا وبني العرب وسب آهلتنا

الفرصة وقالوا: أنتم أدى من حممد ؛ كذا وكذا ، وذكروا كذا وكذا فأينا أفضل أحنن أم حممد ؟ فاليهود انتهزوا هذه 

يسأهلم قوم هم  ألم ال يريدون أن يقوم للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قائما وحيسدونه فانتهزوا هذه الفرصة أن

أي  (( هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))شيعة حممد عليه الصالة والسالم وقرابتهم فقالوا هذا الكالم: 

(( هنا متييز ؛ ألا وقعت بعد اسم التفضيل ، واملنصوب بعد اسم التفضيل يكون متييزا ؛  (( سبيال )) طريقا ، و

املشار إليه  (( أولئك الذين لعنهم اهللا )) (( أولئك ))ل اهللا تعاىل: قا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))

وهذه  (( أولئك الذين لعنهم اهللا ))هؤالء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيال ، 

 (( الذين ))عرفة ، واخلرب اجلملة تفيد احلصر لتعريف طرفيها املبتداء واخلرب ، فاملبتدأ " أوالء " وهو اسم إشارة م

(( ومن أي طردهم وأبعدهم عن رمحته ـ والعياذ باهللا ـ  (( أولئك الذين لعنهم اهللا ))وهو اسم موصول معرفة ، 

فعل الشرط جمزوم به ولكنه حرك  (( يلعن )) هنا اسم شرط و ))من  (() يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا )

أي لن جتد له من ينصره فيقربه من رمحة اهللا  عن اهللا فلن تجد له نصيرا ))(( ومن يلبالكسر اللتقاء الساكنني ؛ 

يستفاد من هذه اآلية واليت قبلها  ويدخله يف رمحة اهللا ألن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد لقوم سوءا فال مرد له .

ذلك ينكرون ما دل عليه أوال: التعجيب أو التعجيب من حال هؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع  فوائد :

ومن فوائدها: بيان قبح صنيعهم ، حيث إن اهللا تعاىل قد أعطاهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك قالوا  الكتاب .

للكفار إم أهدى من املؤمنني ؛ ومعلوم أن من حكم خبالف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم مبا ال يعلم والكل 

ومن فوائدها: أم يؤمنون باجلبت  حقد اليهود على املؤمنني .ومن فوائدها: بيان  قبيح لكن األول أشد .



ومن فوائدها: إىل أن السحر متلقى من اليهود ؛  ويؤمنون بالطاغوت فال ينكرون اجلبت وال الطاغوت بل يقرونه .

ر وهلذا سحروا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن لبيد بن أعصم سحر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بسح

ومن  كانوا يريدونه .ذلك التأثري الذي  فيه عظيم ولكن اهللا تعاىل محى نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم من أن يؤثر 

فوائدها: أن اليهود أهل حسد ؛ ألم يعلمون بقرارة أنفسهم أن حممدا أهدى من املشركني ألم يعرفونه كما 

ومن  اروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من اتبعه .يعرفون أبنائهم ؛ لكن ملا امتألت قلبوهم من حسده ص

تأثري الدعاية بلبس احلق بالباطل ، وإال من املعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما إليه ليس فيه فوائدها: 

: ئدةة أو على هذه الفاويتفرع على هذه القاعد هداية إطالقا ومع ذلك قالوا إم أهدى من الذين آمنوا سبيال .

ما كان عليه بعض الناس اليوم من قوهلم " إن الكفار أوىف بالعهد من املؤمنني وإم أخلص من املؤمنني وأنصح 

من املؤمنني ، وما أشبه ذلك فمن قال هذا يف املسلمني فإن فيه شبها من اليهود ؛ وحنن ال ننكر أن من املسلمني 

الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم ال ... يف العمل  من خالف طريق اإلسالم بعدم الصدق يف القول وعدم

؛ ولكن كل هذه األخالق حذر منها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أشد التحذير فهي أخالق دخيلة على 

ومن فوائدها: حترمي تفضيل  شعب املسلم وسببها ما كان عليه هؤالء من النقص يف العلم والنقص يف اإلميان .

  (( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ... )) .ى املؤمنني ؛ ألن اهللا تعاىل أنكره بقوله: الكفار عل

: بيان أن كل من قال (( أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا ))ومن فوائد اآلية الثانية 

؛ وأحكام اهللا سبحانه وتعاىل الشرعية  اهللا ))(( أولئك الذين لعنهم مثل هذا القول فإنه مستحق للعنة ؛ لقوله: 

واجلزائية ال تتعلق باألشخاص أبدا ؛ فإذا استحق هؤالء العن بإميام باجلبت والطاغوت وقوهلم للذين كفروا هؤالء 

ومن فوائدها: أن من لعنه اهللا  أهدى من الذين آمنوا سبيال فمن جرى جمراهم استحق ما يستحقون من العقاب .

ومن فوائدها: التحذير من التعرض للعنة اهللا ؛  . (( ومن يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا ))صر له ؛ لقوله: فال نا

(( أم لهم نصيب من مث قال اهللا تعاىل:  ألن اإلنسان إذا تعرض للعنة اهللا وحقت عليه لن جيد من ينصره .

هنا مبعىن بل ومهزة االستفهام فهنا إضراب  ا ؟كيف نعرا هن  الملك فإذا ال يؤتون الناس نقيرا )) (( أم لهم ))

يعين بل أله  (( أم لهم نصيب ))عما سبق ؛ وقيل: إا لالستفهام فقط ؛ ولكنها خالف املشهور عند النحويني 

نصيب من امللك حيث يريدون أن حيولوا بني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وبني ما أعطاه اهللا من النبوة اليت 

يكون ا ملك مشارق األرض ومغارا يعين هؤالء الذين قالوا هذا الكالم وفضلوا طريق الكفار على طريق 

ل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيك وجيعلون الفضل هلؤالء الكفار املؤمنني هل هلم نصيب من امللك حبيث مينعون فض

أي ال يعطون  (( ال يؤتون الناس نقيرا ))يعين لو كان هلم نصيب من امللك  (( فإذا ))؟ يقول اهللا عزوجل: 



ظهر ، والنقري هو النقرة اليت على مفعول ثاين  (( نقيرا )) ، و (( يؤتون ))مفعول أول  (( الناس ))الناس ،و 

النواة وهو يضرب به املثلة للقلة يعين لو كان هلؤالء ملك وهلم نصيب من امللك فإنه لبخلهم ال يؤتون الناس نقريا 

؛ ألن اليهود من أشد الناس خبال وأشدهم طمعا وحرصا على املال ؛ إذا معىن اآلية: هل هلؤالء نصيب من امللك 

جيعلوا هذا الفضل هلؤالء الكفار ؟ ال ، ولو قدر أن هلم نصيبا من  حىت حياولوا أن مينعوا فضل اهللا على رسوله وأن

(( ال يعطون يعين لو أعطوا نصيبا من امللك (( فإذا )) امللك فإن هم لن يعطوا أحدا منهم شيئا ؛ وهلذا قال: 

فإذا ال (( أم لهم نصيب من الملك من فوائد هذه اآلية الكرمية  وما فوقه ؟ من باب أوىل . الناس نقيرا ))

: أن هؤالء اليهود الذين أرادوا أن حيول بني فضل اهللا ورسوله وبني رسوله وأن يرحلوا هذا  يؤتون الناس نقيرا ))

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن  الفضل إىل هؤالء الكفار ليس هلم نصيب من امللك ؛ امللك ملن ؟ هللا واحدة .

(( أم يحسدون الناس على ما مث قال تعاىل:  . تون الناس نقيرا ))(( فإذا ال يؤ اليهود من أخبل الناس ؛ لقوله: 

(( يحسدون ا إا مبعىن بل ومهزة االستفهام ؛ نقول فيها كما قلنا يف سابقته آتاهم اهللا من فضله )) (( أم ))

يحسدون  (( أمواملراد بالناس حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

واحلسد يف تعريف أكثر العلماء: متين زوال نعمة اهللا على الغري سواء  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

أردت أن تكون لك أو أن تزول إىل غريه ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: احلسد كراهة ما أنعم اهللا به 

حبيث إذا قيل له: فالن حصل له كذا ، اضطرب قلبه من كراهة ما  على غريه ، أن يكره مبا أنعم اهللا به على غريه

حصل هلذا الرجل ؛ وعلى هذا فيقول ما قاله الشيخ أعم مما قاله مجهور العلماء ؛ ألن ما قاله مجهور العلماء البد 

ن من كره شيئا أن يتمىن أن يزيل اهللا هذه النعمة ، أما هذا فيكون جمرد كراهته هلا يعترب حسدا ، ومن املعلوم أ

أي أعطاهم من فضله ؛ وما هو الفضل  (( على ما آتاهم اهللا من فضله ))فسوف يتمىن أن يزول ؛ وقوله: 

والشريعة كلها ، هذا من أعظم ما آتاها الذي أعطيه الرسول ؟ القرآن ؛ القرآن أو ما هو أعم ؟ نعم اإلسالم كله 

يعين فإن آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ))  (( فقد آتينااهللا الرسول هو النبوة والرسالة ؛ 

(( آتينا آل فضلنا مل يزل موجودا ليس هذا أول فضل فضلنا به على عباد اهللا بل إن الفضل مل يزل موجودا 

واملراد بآل ابراهيم املراد به كل من تبع دينه وهو أوهلم عليه الصالة والسالم آتاهم  ابراهيم الكتاب والحكمة ))

اهللا الكتاب وآتاهم حكمة وجعل يف ذريته النبوة والكتاب ؛ وأكثر األنبياء الذين قصهم اهللا علينا من ذرية ابراهيم 

ة والسالم ، والوحيد يف آل ابراهيم ، أكثرهم من بين إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن ابراهيم عليهم الصال

حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو من ذرية إمساعيل ؛ وهلذا كان األنبياء أكثرهم أكثر األنبياء الذين قص اهللا 

علينا من بين إسرائيل لكن هذا الواحد حممد عليه الصالة والسالم كان عن اجلميع دينه مهيمن على مجيع األديان 



مبعىن املكتوب ، والكتب املنزل على األنبياء   (( الكتاب ))للرساالت وأمته باقية إىل يوم القيمة ؛  ورسالته خامتة

كلها تكتب باليد ؛ و(( احلكمة )) هي الصواب ، احلكمة هي الصواب ؛ فالقرآن صواب والتوراة صواب 

(( األشياء يف مواضعها ؛  واإلجنيل وكل ما جاء به الرسول فهو صواب ؛ وعلى هذا قيل: إن احلكمة هي وضع

آتينا آل ابراهيم ملكا عظيما ، وأبلغ مثل يف ذلك ما آتاه اهللا سليمان فقد آتاه اهللا  وآتيناهم ملكا عظيما ))

 ما له (( يعملونحىت إن الشياطني املردة  (( هب لي ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ))ملكا عظيما حىت قال: 

بناء  الشياطين كل(( و حىت إم أي  )) راسيات وقدور كالجواب وجفان وتماثيل محاريب من يشاء

بناء يبين على ظاهر الرب ، غواص يغوص يف البحر ليأيت ب اجلواهر وغواص وآخرين مقرنين في األصفاد )) 

يف األصفاد ألم عصوا أمره فقرنه يف األصفاد  والدراري وكل ما يكون يف البحر ، والقسم الثالث مقرنون

يعين حيث  (( تجري بأمره رخاء حيث أصاب )) ، هذا ملك عظيم ؛ كذلك أيضا سخر اهللا له الريحوحبسهم 

يعين بدون اضطراب وبدون مشقة ، و املعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن مل حتمل  (( رخاء ))أراد 

هللا تعاىل جعلها رخاء مع أا اإلنسان فضال أن إذا قلت إن هناك رحيا حتمله لكان فيها القلق واالضطراب لكن ا

(( رخاء حيث أصاب لكن مع كوا عاصفة ليس فيها قلق  (( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ))عاصفة 

قال العلماء: إنه إذا أراد أن يتجه إىل ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه مث  ))

ها شهر ورواحها شهر ، وهذا من قدرة اهللا عزوجل ، هذا من مجلة امللك أمر الريح فحملتهم فطارت م غدو 

(( أيكم الذي أعطيه آل ابراهيم ، وهذا الشك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطني والرياح ، وملا قال: 

ال (( قوكان عرشها يف اجلنوب يف اليمن وهم يف الشمال يف الشام  يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ))

وكان له حد يقوم فيه معني مثل بعد ساعة أو  عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ))

(( وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد ساعتني أو ما أشبه ذلك 

وتأمل  ربي )) فضل من هذا قال عنده مستقرا رآه فلما (( يعين مدة الطرف مث رده آتيك به  ))إليك طرفك 

فإن الفاء تدل على الرتتيب والتعقيب وأنه رآه فورا مث رآه مستقرا كأن له عشرات السنني ؛ وهلذا  (( فلما ))قوله: 

(( قال هذا من فضل السنني ؛ ومل يقل: فلما رآه عنده ، لكن مستقر كأنه جاء  (( مستقرا ))جاءت كلمة 

وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم اهللا عليك نعمة فقل هذا  أكفر )) أم أأشكر ليبلوني ربي

(( أم فوائد اآلية:  . من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ؛ ألن كثريا من الناس ال حتصل هلم هذه النعمة 

يف هذه اآلية الكرمية: بيان ما كان عليه اليهود من  . يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... ))



احلسد ؛ وفيه إنكار احلسد ؛ ألن اهللا ساق هذه اآلية يف اإلنكار عليه ؛ وما حكم احلسد ؟ هل هو من الصغائر 

أو من الكبائر ؟ اجلواب: هو من كبائر الذنوب ؛ ألنه يأكل احلسنات ؛ وهل يستفيد احلاسد شيئا ؟ أبدا ، ففي 

مفاسد ؛ أوال أنه من كبائر الذنوب ، وكبائر الذنوب ال تغفر إال بالتوبة ؛ ثانيا: أنه اعرتاض على قضاء اهللا  احلسد

(( أن يحسدون وقدره ؛ ألن كونك تكره أن يعطي اهللا هذا اإلنسان شيئا هذا اعرتاض على اهللا ؛ وهلذا قال: 

انا على احملسود ، وهذا يف الغالب وليس دائما ، قد ؛ ثالثا: أن فيه عدو  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

( إذا يقوم يف قلب اإلنسان حسد لكن ال يعتدي على احملسود ال بقوله وال بفعله ؛ وهلذا جاء يف احلديث: 

احلسد قد يقوم بقلب اإلنسان واإلنسان بشر ولكن إذا أحسست  ظننت فال تحقق وإذا حسدت فال تبغي )

ه عن قلبك حىت يكون نزيها فإن عجزت فأقل ما يلزمك أال تبغي على ما حسدت يعين به يف قلبك فحاول طرد

ال تعتدي عليه ال بالقول وال بالفعل ؛ فمن القول أن يتهم احملسود باامات ويتقول عليه ما مل يقل أو حيال بينه 

أو ما أشبه ذلك ، هذا اعتداء وبني أعماله ، أو يسب عند كربائه وأمرائه ، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه ، 

بالقول ؛ االعتداء بالفعل أن يعتدي عليه باليد حىت حيول بينه وبني ما آتاه اهللا من فضله مثل أن يغرق ماله أو أن 

احلسد أنه  حيرقه حىت ال يكون عنده مال ألنه حسده على كثرة املال ؛ رابعا: املشاة لليهود يعين من مضار

اخلصلة خصلة يكون اإلنسان فيها مشاا لليهود ؛ خامسا: أن احلاسد يكون دائما يف  مشاة لليهود ، وبئس

كلما جتددت نعمة على غريه نبغ يف قلبه احلسد فيكون دائما يف قلق مستمر ألن نعم اهللا على غريه تتجدد .قلق 

تحسر وال حياول أن ؛ سادسا: أن احلاسد يف الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن حيلق باملقصود فتجده يس

يصل إىل الفضائل ؛ لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده اهللا من فضله فهو على نعمة وحاوله أن يسعى يف النعم 

العداوة والبغضاء بني الناس ؛ ألن احلاسد يف الغالب ال خيلوا من .  لسلم من هذا كله ؛ ومن مضار احلسد

(( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... البغضاء عدوان والعدوان على الغري يؤدي إىل العداوة و 

(( .   

عرفنا الطاغوت بأنه ما جتاوز به العبد حده من معبود أو مطاع ؛ فهل الطاغوت هو املتجاوز أو السائل : 

  املتجاوز ؟

رمبا يكون طاغوتا  املتجاوز سواء كان جتاوزه ملعبود أو متبوع أو متاع ؛ الذي يتجاوز به ليس طاغوتا ؟ الشيخ :

إذا دعى إىل عبادة نفسه ورمبا ال يكون مثل عيسى بن مرمي ومن عبد من دون اهللا من األولياء واألنبياء ليسوا 

  طواغيت لكن قد هم حمل الطاغوت أي حمل الطغيان .

  بعض العلماء يقسم احلسد إىل قسمني ، فما حكم كل قسم ؟السائل : 



لكبائر ؛ وأما احلسد يف الذي يف قلب اإلنسان وهو يدافع هذا ليس من الصغائر احلسد احملرم كله من ا الشيخ :

  وال من الكبائر .

فهل  (( ... إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها واردون ... ))يف قوله تعاىل: السائل : 

  عيسى بن مرمي واملالئكة داخلون يف اآلية ؟

قال  يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو )) منه قومك إذا مثال مريم ابن ضرب (( ولماأقرأ اآلية ؟   الشيخ :

أي ذووا خصام ، عيسى بن مرمي ملا قال اهللا  (( ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون ))اهللا تعاىل: 

 وكل وردوها ما آلهة هؤالء كان واردون لو لها أنتم جهنم حصب اهللا دون من تعبدون وما (( إنكمتعاىل: 

أتقولون إنه عيسى بن مرمي هذا  وجاء املشركون يقولون يسمعون )) ال فيها وهم زفير فيها لهم  خالدون فيها

ن وعيسى مم (( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ))حصب جهنم ؟ قال اهللا تعاىل: 

؟ معلوم ذكر األخ أن هذا الذي يعبد من دون اهللا وهو من أنبياء اهللا أو أولياء اهللا أو  سبقت هلم من اهللا احلسىن

  الصاحلني ما ذنبه حىت نقول هو طاغوت ؟ لكن هو حمل الطغيان يعين طغى به غريه .

  بعض قد يتكلم بكالم قد يفهم منه احلسد كأن يثين ثناء كبريا من غري أن يدعوا بالربكة ؟السائل : 

؟ ال ، حنن قلنا احلسد أن اإلنسان يكره ال ال، يعين تكلم شبهه بشيء  ؟ أو العني ؟ ال ، يعين رجل  : الشيخ

نعمة اهللا على غريه ؛ أما ما تشري إليه فهو حسد العني ، حسد العني إذا رأى اإلنسان ما يعجبه ينبغي أن يربك 

بارك اهللا عليك ؛ أما اإلنسان إذا رأى ما  ول؛ كل إنسان يشعر بنفسه هذا يق ؛  عليه فيقول بارك اهللا عليك

؛ الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء ، إذا نطق  يعجبه من مال أو ولد فيقول " ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا "

رأى ابين معي وهو مجيل  هبشيء قالوا قل ما شاء اهللا أو قبل تبارك اهللا أو ما أشبه ذلك فيذكر ؛ أما بس جمرد أن

  . ذكر اهللا ما يصح بدأ أو خفيف

  ضعيف ؟ ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب )بعض الناس يقول: إن حديث السائل : 

  ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) .ال فيه ، كونه من خلق اليهود  الشيخ :

(( من املقصود بـ (( ... ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا ... ))قال اهللا تعاىل: السائل : 

  ؟ هؤالء ))

يعين كفار قريش ؛ وهلذا قلت لكم إن الالم إما أن تكون مبعىن " يف " فيكون هؤالء على  (( هؤالء )) الشيخ :

مبعىن " أنتم " يعين هم  (( هؤالء ))باا ؛ وإما أن تكون الالم للتعدية كما لو قلت: قلت لفالن كذا ، فيكون 

  نتم أهدى من الذين آمنوا سبيال .يقولون للكفار مصاحلة: أ



  لو حسد إنسان ماذا يفعل التقاء هذا احلسد وهل له أجر عند اهللا ؟السائل : 

إذا حسد إنسان مبعىن أصيب بعني فإنه مأجور على الصرب بالشك وما أصابه فهو تكفري لذنوبه ؛ لكن  الشيخ :

واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه  ذلك اآلخر وهو اآلخر أيضا هو املعتدي يكون ظاملا معتديا ؛

هل يضمنه أو ال ؛ والصحيح أنه يضمنه ؛ ألن حق اآلدمي ال فرق فيه بني العمد وغري العمد ؛ لكن لو أنه عانه 

حىت قتله فهل نقتله ؟ نعم ، نعم بعض العلماء يقول نقتله ألن العني تقتل ؛ وبعض العلماء يقول نعم نقتل لكن 

آخر ، وهذا مشكل مىت حيصل هذا ؛ وقد قالوا يعين حسب التجارب إن اإلنسان إذا حتدى العائن بعني عاين 

فإنه ال يستطيع أن يصيبه ، لو قال للعاين تعال أنا أحتداك ، فإنه ال يصيبه ألنه يكون معه نفس قوية تدفع نفس 

  الثاين .

ل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم (( ... قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبيف اآلية: السائل : 

  ما املراد بالذي عنده علم من الكتاب ؟ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ... ))

  سأل اهللا تعاىل فجاءت به املالئكة ، جاءت به املالئكة املراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن  الشيخ :

  واملالئكة أقوى من الشياطني .

  هل للعني دواء ؟السائل : 

ويغسل مغابنة يعين ؛ منها ما أرشد إليه النيب عليه الصالة والسالم أنه يتوضأ  أي نعم له أدوية كثرية الشيخ :

مصابة الركبة وما أشبه ذلك مث يسقى املريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن اهللا حاال ؛ ومنها ما هو معروف 

ؤخذ طاقيته األشياء املباشر ويوضع يف املاء ويشربه املصاب ويربئ على الطول ؛ عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلته أو ت

فيه شيء ثالث أيضا يقولون وال أدري هل يصح أم ال أن يصلى على العاين صالة امليت ، تصلى عليه صالة 

ت ؛ وكان امليت وإذا صليت عليه صالة امليت ماتت عينه ما عاد يبقى يعني أحد ؛ لكن هذا ما أدري ما تأكد

من يتهم بعني ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده يف البيت جيتمع بعضهم إىل بعض فلما قال يريدون أن 

يصلوا عليه صالة الغائب ملا قال : اهللا أكرب ، قال: اهللا أكرب كبريا ، وقام وقال كيف تفعلون هذا الشيء ؟ قالوا: 

ة اجلنازة فإا تبطل عينه ؛ لكن هذه ما تأكدنا ؛ أما مسألة األخذ ألن اإلنسان إذا كان عاينا مث صلي عليه صال

  .من شعاره يعين مما يلي جسده فهذا شيء جمرب متواتر مشهور 

  سؤال عن حكم التداوي بالتجارب للعني ؟السائل : 

بالتجارب  بلى ؛ لكن هل نقول إننا ال نتعدى ما فعل الرسول عليه الصالة والسالم أو نقول إذا ثبت الشيخ :

  شيء فال بأس باستعماله .



  ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ يف املغرب بالطور فهل كان يقرؤها كلها ؟السائل : 

  نعم يقرأ يف املغرب بالطور ، الباء تدل على االستيعاب . الشيخ :

  هل جيوز اإليداع يف البنوك بدون فوائد ؟السائل : 

كل حال البنوك إن حصلت أال تودع فهيا شيئا ، فهذا هو أحسن وإن اضطررت فال بأس   هو على الشيخ :

  بشرط أن ال تأخذ ربا ، واحرص على أن تودع عند أقلها مراباة .

إذا اجتهد عامل يف مسألة وعمل ا مث بدا له رأي آخر فهل ينتقض حكمه األول الناشيء عن اجتهاده السائل : 

  وقف املقلد من االجتهادين ؟األول وما صورته وما م

إذا اختلف اجتهاد العامل فإن صرح بالرجوع عن األول فقوله الثاين ، وإن مل يصرح كان له قوالن ، وال  الشيخ :

يهدم االجتهاد الثاين االجتهاد األول ؛ ألن كال من االجتهادين حيتمل أن يكون خطأ وحيتمل أن يكون صوابا ؛ 

  ترجح عنده أحد يعين مالت نفسه إىل أحد االجتهادين فعل وإال فهو خمري .أما بالنسبة للمقلد فإن 

 الذين سعيرا إن بجهنم وكفى عنه صد من ومنهم به آمن من (( فمنهمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 كان اهللا إن العذاب ليذوقوا غيرها جلودا بدلناهم جلودهم نضجت كلما نارا نصليهم سوف بآياتنا كفروا

 أبدا فيها خالدين األنهار تحتها من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا حكيما والذين عزيزا

  . ظليال )) ظال وندخلهم مطهرة أزواج فيها لهم

(( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ... )) .بالجبت والطاغوت 

  من املراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يف هذه اآلية ؟  الشيخ :

  اليهود . الطالب :

  وما املراد باجلبت ؟  الشيخ :

إما السحر ، وقيل: إنه السحر ؛ وفيه أقوال متعددة جيمعها كل ما ال خري فيه يف الدين أو ما فيه ضرر  الطالب :

  يف الدين فهو جبت .

  الطاغوت ؟ ما هي  الشيخ :

يعبد أو يطاع غري اهللا ؛  مطاع أو معبود قال عمر رضي اهللا عنه هو شيطان ؛ وقال ابن القيم: هو كل الطالب :

  وعلى هذا فتفسري عمر رضي اهللا عنه من باب التمثيل . الشيخ :

  الالم هنا ؟ (( يقولون للذين كفروا )) الشيخ :



  الذين كفروا ؛ يف " ويكون املعىن: ويقولون  حتتمل معنيني: إما أن تكون مبعىن "  الطالب :

  وعلى هذا فيكون اسم اإلشارة على ظاهره ؛  الشيخ :

فيكون املعىن: ويقولون للذين كفروا هؤالء أي أنتم أهدى من الذين  ىن الثاين أن الالم على أصلها واملع الطالب :

  آمنوا سبيال ؛ 

   كون اسم اإلشارة مبعىن اخلطاب أي " أنتم " .فت الشيخ :

(( أهدى من الذين وبقوهلم:  (( الذين كفروا ))من الذي يشريون إليه ؟ يعين ما الذي يريدون بقوهلم:  الشيخ :

  ؟  آمنوا سبيال ))

  كفار قريش ؛   (( الذين كفروا )) الطالب :

  والذين آمنوا ؟  الشيخ :

  لرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه ؛ ا (( الذين آمنوا )) الطالب :

   أحسنت . الشيخ :

  ما هو اجلزاء الذي جعل اهللا عليهم ؟  الشيخ :

  لعنهم اهللا ؛  الطالب :

  أن اهللا لعنهم واللعن معناه الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا . الشيخ :

  ) ؟ نقيرا )(( أم لهم نصيب من الملك فإذا ال يؤتون الناس ما معىن قوله:  الشيخ :

أي فليس هلم نصيب ولو كان هلم نصيب مل يؤتوا الناس نقريا والنقري  من الملك )) أم لهم نصيب (( الطالب :

  هو ما يوجد يف ظهر النواة ويضرب به املثل للقلة .

يعين هل هلم نصيب من امللك حىت يتصرفون فيقولون هؤالء أهدى وهؤالء أشقى ؟ أو يعطون هؤالء  الشيخ :

  نعون هؤالء ؟ ومي

  ولو كان هلم نصيب فإذا ال يؤتون الناس نقريا ؛ ألم من أشد الناس خبال . الطالب :

اإلنكار على أهل احلسد ؛ لقوله:  (( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... ))تتمة فوائد اآلية 

لدرس املاضي مضار احلسد ويطلب األخ وقد ذكرنا يف ا (( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

عمر اآلن ما هو دوائه ؛ فنقول يف دوائه ؛ أوال: أن يرضى اإلنسان بقضاء اهللا وقدره وأن يعلم أن الفضل بيد اهللا 

يؤتيه من يشاء ، فإذا علم ذلك اطمئن ومل يعرتض على ربه سبحانه وتعاىل فيما آتاهم من فضله . ومنها: أن 

نع فضل اهللا عن احملسود أبدا ، ولو كان مينع فضل اهللا على احملسود لكان كل إنسان حيسد يعلم أن حسده لن مي



 ما تتمنوا (( والومنها: أن يتجه إىل اهللا عزوجل يف سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا كما قال تعاىل:  غريه .

 من اهللا واسألوا اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للرجال بعض على بعضكم به اهللا فضل

ومنها: أن يذكر عواقب احلسد وشهمه وعقوبته حىت خيشى هذا  .عليما ))  شيء بكل كان اهللا إن فضله

ومنها: أن يعلم أنه من أخالق اليهود ؛ املهم أن اإلنسان إذا تأمل يف مضاره كان هذا التأمل  الشهم والعقوبة .

اآلية الكرمية: بيان أن اهللا أنعم على هؤالء احلسدة مبا ذكره يف قوله: ومن فوائد هذه  دواء حيتمي به عن احلسد .

فال وجه للحسد مع ما أعطاهم اهللا تعاىل من الفضل ؛  ... )) فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة(( 

كذا وكذا   وهذا أيضا من الدواء الذي يداوى به اإلنسان احلسد ، فيقول مثال: ما يل أحسد فالن وقد أعطاين اهللا

ومن فوائدها: بيان ما من اهللا به على آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة وامللك العظيم ؛ فمثال التوراة واإلجنيل   .

كلها كتاب وحكمة ؛ وامللك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بين إسرائيل ؟ سليمان عليه السالم 

ومن فوائدها: أن  لعظمته . ال ينبغي ألحد من بعدي ))(( هب لي ملكا حىت قال: فإنه أعطي ملكا عظيما 

(( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب ؛ لقوله:  بسطيو  ضبيف ملكه مبا يشاء فإنه يق اهللا عزوجل له التصرف

 .والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )) 



 الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد فضله من اهللا آتاهم ما على الناس يحسدون (( أمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: بيان ما من اهللا به على آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة  . عظيما )) ملكا وآتيناهم والحكمة

وامللك العظيم ؛ فمثال التوراة واإلجنيل كلها كتاب وحكمة ؛ وامللك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من 

من  (( هب لي ملكا ال ينبغي ألحدبين إسرائيل ؟ سليمان عليه السالم فإنه أعطي ملكا عظيما حىت قال: 

(( ومن فوائدها: أن اهللا عزوجل له التصرف يف ملكه مبا يشاء فإنه يقبض ويبسط ؛ لقوله:  لعظمته . بعدي ))

(( فمنهم من آمن به مث قال اهللا تعاىل:  .فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )) 

الضمري يعود إىل آل ابراهيم يعين ليس كل آل ابراهيم تقبلوا هذا الكتاب  ))منهم  ((ومنهم من صد عنه )) 

(( ومنهم و" من " هنا للتبعيض ، والدليل على ذلك قوله: (( فمنهم من آمن به )) وهذه احلكمة وهذا امللك 

مني وقد يأيت فسقمهم اهللا تعاىل إىل قسمني ؛ والتبعيض قد يأيت باحلرف الدال عليه يف كال القس من صد عنه ))

املعىن ؟ فمنهم شقي ومنهم  (( فمنهم شقي وسعيد ))يف أحدمها وحيذف من القسم الثاين مثل قوله تعاىل: 

(( فمنهم من سعيد ؛ ألنه ال ميكن أن يكون شقي وسعيد يف آن واحد ؛ ولكنها حذفت من القسيم الثاين ؛ 

صد عنه فلم يؤمن  (( ومنهم من صد عنه ))مللك وقبله وآمن بالكتاب واحلكمة وشكر النعمة على اآمن به )) 

هذه تستعمل الزمة (( من صد عنه )) (( صد )) به ومل يشكر اهللا على هذه النعمة وامللك العظيم ؛ وقوله: 

ومتعدية ؛ فالالزمة مبعىن أنه صد عنه بنفسه واملتعدية أنه صد غريه عنه ، وكال الوصفني ثبتان هلؤالء ، فهم 

سهم وهم صادون غريهم عنه ، حىت إن بين إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه السالم صادون عنه بأنف

ليس نبيا ولكنه ملك واسع امللك قوي امللك قوي السلطان وليس بنيب وكذلك داود ، يردون أنه ليس بنيب ولكنه 

(( وكفى ك العظيم ؛ مث قال: ملك ؛ والصواب أم من الرسول واألنبياء ولكن اهللا تعاىل أعطى سليمان ذلك املل

سبق لنا أا تتعدى بالباء ؛  (( كفى ))يعين ما أعظم السعري الذي حيصل هلؤالء يف جهنم ، و بجهنم سعيرا ))

ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعين من حيث اإلعراب وأما من جهة املعىن فال فائدة وهي تعدية " كفى " 

 (( سعيرا ))أي كفت ، وأن  هنم يف هذه اآلية هي الفاعلباء حرف جر زائد وأن جإىل املعمول ؛ ويقولون إن ال

يف هذه اآلية من الفوائد: أن  ؛ والسعري مبعىن املسعر أو مبعىن الساعر وكالمها يدل على اإلحراق العظيم . متييز

قسم يكفر ؛ وهذا هو سنة الناس ينقسمون ما يعطيهم اهللا تعاىل من نعم الدين والدنيا إىل قسمني: قسم يؤمن و 

ولو شاء اهللا تعاىل جلعل الناس أمة (( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

واحدة ولكن من رمحته أن جعلهم يتفرقون حىت يعلم اهللا الصادق من الكاذب وحىت يقوم علم اجلهاد وحىت يقوم 



حىت يعرف املؤمن قدر نعمة اهللا عليه باإلميان وحىت جيتهد املؤمن أن يثبته اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكر و 

  عزوجل حىت ال يكون مثل هؤالء ؛ و احلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الناس إىل قسمني حلكم عظيمة .

قد و صد عنه )) (( ومنهم من ومن فوائدها: أن الذين مل يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عن ... ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: تعظيم إحراق النار ؛  ذكرنا أا تستعمل الزم ومتعدية وأا يف هذه اآلية صاحلة على الوجهني .

ومن فوائدها: أن من صد عن ما آتاه اهللا من الكتاب واحلكمة فإنه يكون  . (( وكفى بجهنم سعيرا ))لقوله: 

(( والذين آمنوا وقال بعدها:  بآياتنا سوف نصليهم نارا ))(( إن الذين كفروا مث قال:  من حطب جهنم .

وهكذا طريقة القرآن مثاين يعين إذا جاء ذكر النار جاء ذكر أهل اجلنة وإذا جاء ذكر  وعملوا الصالحات ))

جاء ذكر ارمني وهكذا حىت يكون اإلنسان سائرا إىل اهللا بني اخلوف و الرجاء وحىت ال ميل لو كان املتقني 

كفروا ا أي جحدوها   إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا )) : ((كالم على نسق واحد ؛ قالال

(( وأنكروها ؛ وأصل املادة " كفر " من السرت والتغطية ، ومنه مسي الكفرة الذي هو غالف طلع النخل ؛ وقوله: 

ات الشرعية تكذيب الرسل وعدم اإللزام مبا يشمل اآليات الكونية واآليات الشرعية ؛ فمن الكفر باآلي بآياتنا ))

جاءت به الرسول من الشرائع ؛ ومن الكفر باآليات الكونية أن ينسب هذا الكون إىل غري اهللا أو يقول إن أحدا 

أعان اهللا فيه أو يقول إن أحدا له فيه شرك ، كل هذا من التكذيب باآليات ؛ ومن ذلك إنكار الكسوف أن 

هللا عزوجل وختويف ؛ ألن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل يكون وقع إنذارا من ا

(( سوف أن خيوف اهللا به العباد ، وهذا يعترب نوعا من الكفر وليس كفرا خمرجا عن امللة لكنه نوع من الكفر ؛ 

لشيء لكن بعد زمن ؛ " سوف " يقولون املعربون إا حرف تسويف يعين يدل على حتقق وقوع ا نصليهم نارا ))

ألن تسويف مبعىن التأخري ومنه قوهلم " سوف يف التوبة " يعين أخرها ، فمعىن سوف يعين أم سوف يصلون 

(( كلما نضجت جلودهم بدلناهم حىت حترقهم أي جنعلهم يصلوا  (( نصليهم نارا ))لكن بعد زمن ؛ وقوله: 

يعين أا إذا نضجت معناه بلوغ الغاية يف الكمال النضج  جلودا غيرها ليذوقوا العذاب )) (( كلما نضجت ))

 (( ليذوقوا العذاب ))واحرتقت فإا تبدل جلودا غريها ، غري األوىل ألن األوىل احرتقت وزالت ؛ ملاذا ؟ من 

د أي األمل ؛ ألن اجللد إذا احرتقت صار حائال دون بقية اجلسم فال حيسون بالنار ؛ لكن إذا بدل جبلد آخر جدي

حرف شرط يدل  (( كلما ))منها ـ  فهم كلما نضجت بدلناهم ، و حينئذ أحسوا حبر النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم

(( ليذوقوا العذاب إن على التكرار يعين أم دائما وأبدا كلما نضجت اجللود بدلوا جبلود غريها هلذه احلكمة 

كان فعل ماضي   (( إن اهللا كان عزيزا حكيما ))به  العذاب يعين األمل الذي يعذبون اهللا كان عليما حكيما ))

لكنه ال يراد ا الزمن ، فهي تدل على التحقق االتصاف مبا دل عليه خربها بدون التقيد بزمن ؛ وهلذا يقولون 



 إا مسلوبة الزمان يف هذا ؛ ملاذا ؟ ألننا لو قلنا إا دالة على الزمان لكانت العزة واحلكمة قد انتهت وذهبت ؛

العزيز قال العلماء إنه له ثالثة معان: األول عزة القدر ، والثاين عزة القهر ، والثالث عزة  (( عزيزا ))وقوله: 

االمتناع ؛ أما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم ال مياثله شيء ؛ وأما عزة القهر فمعناه أنه الغالب القاهر لكل 

تنع عن كل عيب ونقص وسوء ، ومنه قوهلم: أرض عزاز يعين صلبة ، ذي جربوت ؛ وأما عزة االمتناع فمعناه املم

 (( قل هللا العزة جميعا ))صلبة ممتنعة عن الرخاوة ؛ وكل هذه املعاين ورمبا حيتمل معاين أخرى أيضا كلها ثابتة هللا 

؛ وأما احلكيم فإنه مشتق من احلكمة وهي اإلحكام واإلتقان ؛ ومن احلكم وهو القضاء والفصل ، واهللا سبحانه 

(( أال له بني عباده ترجع األمور كلها إليه كما قال تعاىل: حكمة بالغة وحكيم مبعىن حاكم وتعاىل حكيم ذو 

عاىل ينقسم إىل: حكم كوين قدري ، وحكم وليعلم أن حكم اهللا سبحانه وت الحكم وهو أسرع الحاسبين ))

(( فلن أبرح األرض حتى شرعي ديين ؛ أما احلكم الكوين القدري فمثلوا له بقوله تعاىل عن أحد إخوة يوسف: 

يريد بذلك حكما قدريا ال حكما شرعيا ألن اهللا تعاىل مل مينعه شرعا من  )) يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي

ريد بذلك أن حيكم له حكما قدريا ؛ وأما احلكم الشرعي فدليله ومثاله قوله تعاىل يف الرجوع إىل أهله ولكنه ي

هذا حكم شرعي ؛ وقد  (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))سورة املمتحنة ملا ذكر ما ذكر من األحكام قال: 

(( أال له الحكم قوله:  جيتمع القسمان يف آية واحدة مثل قوله تبارك وتعاىل: (( له احلكم وإليه ترجعون )) ومثل

فاملهم أن احلكم حكم اهللا عزوجل (( أليس اهللا بأحكم الحاكمين )) ومثل قوله:  وهو أسرع الحاسبين ))

ينقسم إىل: كوين وقدري ، والثاين شرعي وديين ؛ وذكرنا لكل واحد دليال ولكل واحد مثاال وذكرنا ما جيمع 

قائل: أيهما الذي يكون نافذا بالعباد والبد الكوين أو الشرعي ؟  فإن قال القسمني وكل ذلك موجود يف القرآن .

الكوين القدري ، هذا نافذ بالعباد وال ميكن أحد أن يعاند فيه أو ميانع فيه ؛ وأما احلكم الشرعي الذي حيكم اهللا 

ي أحد املعنيني يف به بني العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من ال يقبل وال يقوم به ؛ احلكمة وه

مأخوذة من اإلحكام وهو إتقان الشيء ، فالشيء احملكم هو الشيء املتقن ؛ وفسرها بعض  (( حكيما ))قوله: 

مبعىن أنك إذا رأيت هذا الشيء وقلت ال يصلح به يف مكانه إال هو ؛  العلماء بأا: وضع األشياء يف مواضعها

يف غاية الشيء مبعىن أن هذا الشيء يف نفسه مطابق للحكمة مث هي أي احلكمة حكمة يف نفس الشيء وحكمة 

؛ والثاين أن الغاية منه حكمة حممودة ، ولننظر إىل الوضوء مثال ، كونه على هذا الوجه يبدأ أوال بالوجه مث 

باليدين مث بالرأس مث باألذنني ، وكونه بعض األعضاء غسل وبعض األعضاء غسل ، هذا من احلكمة الشك ؛ 

نه على هذه الصورة املعينة حكمة ؛ مث الغاية منه وهو التطهري من الذنوب والتطهري من األحداث هذه ألن كو 

غاية محيدة بالشك ؛ إذا احلكمة  تكون يف ذات الشيء ويف غاية الشيء ، وكل هذا ثابت يف حكمة اهللا 



 الغاية منه صار اجلميع  عزوجل ؛ وإذا قلنا إن احلكم كوين وشرعي واحلكمة حكمة يف ذات الشيء وحكمة يف

(( ... ولو شاء اهللا ما : يف قوله تعاىل كم قسما ؟ أربعة أقسام . ويأيت الكالم إن شاء اهللا على بقية اآلية .

كيف الرد قدري يقوم به احلكم الشرعي ؛  هذا حكم  اآلية ، هل هذا من سنن اهللا القدرية ؟ اقتتلوا ... ))

؛  (( ولو علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ))عليهم ؟ نرد عليهم بقوله تعاىل: 

يف الليلة املاضي تكلمنا عن القدرية واجلربية وقلنا كل واحد منهم له شبهة ؛ أليس كذلك ؟ ولكن هل هذه 

ني ؟ ذكرنا الشبهات منجلية لكم أو نبينها اآلن ؟ نبيها ؛ ألن بعض الناس قال يل طيب الشبهة هذه ملاذا مل تب

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أن شبهة القدرية أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: 

إذا هو اآلن ؟ ال يعلم ؛ اجلواب على هذا أن نقول: علم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم  أخباركم )) (( حتى نعلم ))

يعلم أن هذا العبد سوف يقوم مبا أمر به أو أن هذا العبد لن  إىل قسمني: علم مبا سيكون ، وعلم مبا كان ؛ فهو

يقوم مبا أمر به ؛ أليس كذلك ؟ العلم مبا سيكون ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب ؛ ألنه مل يوجه إىل املكلف 

نعلم (( حتى شيء فيه فال يرتتب عليه ثواب وال عقاب ؛ والثاين: علم مبا كان ، هذا هو الذي قال اهللا تعاىل: 

أي حىت نعلم الشيء كائنا واقعا وحينئذ يرتتب عليه اجلزاء الثواب أو العقاب ، ويدل لذلك أن اهللا سبحانه  ))

(( ألم تعلم أن اهللا يعلم ما في السماء واألرض إن وتعاىل بني يف آيات كثرية أن اهللا تعاىل قد علم كل شيء 

(( علم اهللا أنكم كنتم تختانون  آية الصيام: وقال تعاىل يف ذلك في كتاب إن ذلك على اهللا يسير ))

فاحلاصل أننا نقول:  (( ستذكرونهن ))وهم مل يذكروا بعد  (( علم اهللا أنكم ستذكرونهن ))وقال:  أنفسكم ))

العلم ينقسم إىل قسمني ؛ ما مها ؟ علم مبا كان وعلم مبا سيكون ؛ ما الذي يرتتب عليه العقاب أو الثواب ؟ 

وهلذا قال بعض العلماء  (( حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ))، وهذا هو املراد بقوله:  العلم مبا كان

الذين قالوا إن اهللا بقينا يف اجلواب عن اجلربية  يعين فسره بقوله: حىت نعلم علم ظهور ، يعين علم وقوع الشيء .

من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات (( ولو شاء ربك ما فعلوه )) (( ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين قال: 

 نقول: نعم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد ))

(( ولو شاء اهللا ما أشركوا وما اقتتاهلم واقع مبشيئة اهللا الشك وإشراكهم واقع مبشيئة اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

لكن هل منحهم اهللا مشيئة أو إرادة أو مل مينحهم ؟ منحهم ،  ظا وما أنت عليهم بوكيل ))جعلناك عليهم حفي

)) (( من كان يريد  سعيها لها وسعى اآلخرة أراد (( ومن(( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة )) 

لم به قبل أن تفعله حىت حتتج فاإلرادة لإلنسان ثابتة وال أحد يريدها ، وقدر اهللا عليك ليس عندك عالعجلة )) 

بقدر  نقول .به ؛ أليس كذلك ؟ ما قدر اهللا عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حىت حتتج بقدر اهللا ؛ ألننا 



عليك السعادة فتسعد ؟ وحينئذ ال  اهللا ما الذي أعلمك أن اهللا قدر عليك الشقاء ؟ ملاذا مل تقدر أن اهللا قدر

 آباؤنا وال أشركنا ما اهللا شاء لو أشركوا الذين سيقول ((يكون هلم حجة وقد أبطل اهللا هلم هذه احلجة بالفعل 

ولو كان هلم حجة ما ذاقوا بأس اهللا ؛ بأسنا ))  ذاقوا حتى قبلهم من الذين كذب كذلك شيء من حرمنا وال

  ألم معذورون .

  نسبة القتال بينهم أال تدل على أن هلم مشيئة ؟ (( ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  بلى تدل على أن الفعل فعلهم . الشيخ :

  هل هو اجللد نفسه أم جلد غريه ؟ (( ... بدلناهم جلودا غيرها ... ))قوله تعاىل:  السائل :

  الذي احرتق . نعم خيلق جلدا جديدا غري اجللد األول الشيخ :

رأينا يف بعض األمصار أناسا يدعون العلم وال يصلون وال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر ...  السائل :

اآلية ، قلنا هلم إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف  (( الذين إن مكناهم في األرض ... ))وحيتجون باآلية: 

  وجه االستحباب ؟ مكة وهو مل ميكن له فقالوا إن ذلك على

هذه خيرب اهللا ا  (( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله )) الشيخ :

(( ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا قوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة عن شيء مستقبل 

فيقال هلؤالء: إن اهللا  وعد الذين ينصرون اهللا ذا بالنصر  المنكر )) وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن

وأنتم اآلن ال تأمرون باملعروف وال تنهون عن املنكر فلستم مستحقني للنصر ، إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا 

  ذلك ، مروا باملعروف واوا عن املنكر وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة .

جللود اليت تعاد هي نفسها ، فهل األجساد اليت يف الدنيا هي اليت تكون يوم القيمة هي هي ذكرمت أن ا السائل :

  ؟

ال ، تكون أعظ أعظم ، جاء يف احلديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد ـ والعياذ باهللا ـ  الشيخ :

  توسع أبدام ألجل شدة العذاب .

(( ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ه تعاىل: لو رد علينا جربية استدالال بقول السائل :

  اآلية ، قال اهللا تعاىل لو شاء لفعل ذلك ؟ ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين ))

(( لو كنا .... يوم القيمة ما حيتجون ـ بارك اهللا فيك ـ يقرون باخلطأ يقولون: قدري أو جربي ؟ جربي ؛  الشيخ :

ويسألون اهللا الرجوع ويقولون لو رجعنا آلمنا (( فارجعنا نعمل  ما كنا في أصحاب السعير ))نسمع أو نعقل 

  صاحلا )) يوم القيمة ما يف حجة لكن الكالم اآلن .



  سؤال عن آل ابراهيم ؟ السائل :

  ما قلنا إا عامة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من آل ابراهيم .ك الشيخ :

أن اجللود غري اجللود األوىل ، واإلمام أمحد يقول " إن تبديلها جتديدها " وذلك ملا احتج عليه ب ذكرمت السائل :

  اجلهمية بأنه كيف تعذب اجللود اليت مل تذنب ؟

معىن يستبدل أن يكون هذا معىن صحيحا يعين يستبدل أن يكون معىن صحيح ؛ وقد يستشهد له  الشيخ :

مع أا هي األصل لكن األصل يف التبديل أنه بدل عن بدل ؛ وهذه  رض ))(( يوم تبدل األرض غير األبقوله: 

اجللود ليست مستقلة حىت تعذب ويقال إا عذبت بدون جرمية ، هذه اجللود مثل اللباس هلؤالء فال يعد ؛ فما 

  . ـ رمحه اهللا ـ... قال اإلمام أمحد 

  به يف النار ؟سؤال عن احلكمة من تغيري اجللد الكافر حال عذا السائل :

يقولون أن األطباء ـ ما أدري هل مؤكد أو ال ـ إن الذي بداخل اجللد ما يتأذى ما يتأمل وأن األمل للجلد  الشيخ :

يقرص العقرب اآلن  فقط يعين عكس ما تقول أنت ، واهللا جعل اجللد يتأمل ألجل أن حيس اإلنسان مبا يصيب ،

حتس شيء ، مث من نعمة اهللا إن اللحم الداخلي ما فيه إحساس ، لو  يف اجللد لكن يف اللحم الداخلي ماأول ما 

على جلده ما يستطيع ينام ، يقدر الواحد ينام ؟ اآلن لو  فيه أحساس اجته قطعة اخلرب متشي مع األمعاء الدقيقة

ذا من حكمة هذه إا يف األمعاء الدقيقة ؛ وهل م ما يأتيه النوم لكن ما بالك لو متشي ذرة على جلده وهو نائ

اهللا سبحان اهللا كلما تأمل اإلنسان يف حكمة اهللا وجد العجب العجاب ، إذا صار هذا الطعام متهيئا للخروج 

 د يف هذه األمعاء الدقيقة أحس به اإلنسان يعين إذا استأذن جاء عند الباب حتس به لكن من قبل أبدا ، يرتد

  .بعض على بعض وال حتس ا 

  ستدل على املعجزات العلمية بالقرآن ؟بعض الناس ي السائل :

إذا كانت اآليات حتتمل هذه املعجزات العلمية فال مانع ؛ ... ؛ ال ، أنا قلت إذا كانت حتتمل ؛ أما  الشيخ :

: (( يا معشر الجن إذا كان جمرد وهم فال يعين مثال ملا وصلوا إىل القمر قالوا إن هذا يدل عليه قوله تعاىل

؛ ... ؛ من  أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان )) واإلنس إن استطعتم

  ثبوت الداللة وإال فال جيوز .

  سؤال عن اجلمل الدعائية يف الصالة ؟ السائل :



 (دعاء ،  )السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين  (،  هذا دعاء ) السالم عليك أيها النبي ( الشيخ :

كل هذه دعاء ، وكذلك بني   )على محمد ، اللهم بارك على محمد أعوذ باهللا من نار جهنم اللهم صل 

  السجدتني " رب اغفر يل وارمحين ... " كلها مجلة دعائية .

  هل يعتد بشهادة املرأة الواحدة يف رؤية هالل رمضان ؟ السائل :

  بغروب الشمس مثال .اجلواب: نعم ، يعتد ا ألا خرب ديين كما لو أخربت  الشيخ :

أشكل علينا يا فضيلة الشيخ يف بعض املسائل الفقهية اختالف احملدثني والفقهاء فيها فما هو الضابط  السائل :

  يف الرتجيح بني هذه املسائل ؟

أما طالب العلم الصغري والعامي فيتبع من يرى أنه أوثق يف علمه ودينه ؛ وأما طالب العلم الصاعد الذي  الشيخ :

  ذ من العلم حظا فهذا هو الذي يراجع أدلة هؤالء وهؤالء حىت يتبني له أيها الراجح .أخ

  " وإن الرؤية مىت عرب وقعت " فهل وقوع الرؤيا متوقف على التعبري ؟ أشكل علي قول من قال السائل :

لإلنسان إذا رأى ما ال ، قد تقع قبل أن تعرب ؛ لكن إذا عربت وقعت على ما عربت به ؛ وهلذا ال ينبغي  الشيخ :

بل إذا رأى ما يكره يقوم ويتفل عن يكره أن يعرضها على أحد ؛ ألا إذا عرضها مث فسرت وقعت بإذن اهللا 

يساره ثالثا ويقول" أعوذ باهللا من شر الشيطان ومن شر ما رأيت " وينقلب إىل اجلنب الثاين وال حيدث ا أحدا 

ىت قال الصحابة كنا منرض إذا رأينا رؤيا نكرهها فلما حدثنا رسول اهللا ، هذا إذا رأى ما يكره ؛ ويسرتيح مرة ح

صلى اهللا عليه وآله وسلم ذا احلديث استقر أمرنا ؛ أما إذا رأيت ما حتب فإياك أن تقصها على إنسان ال حيبك 

؛  كيدا ))  ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك(( : عن يعقوب ، ال خترب ا إال من حيبك ألن اهللا قال

ال ، الذي  شيء الذي تكرهه ال يعرضها ؛؟ ال يعرضها الى رجل عامي جاهل ما يعرف شيء إذا أعرضها عل

  تكره ال تعرضها .

 حتهات من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا (( والذينأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  . ))  ظليال ظال وندخلهم مطهرة أزواج فيها لهم أبدا فيها خالدين األنهار

: (( فمنهم من آمن به ومنهم من صد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا تفسري قول اهللا تبارك وتعاىل

  . عنه ... ))

   ؟ (( فمنهم من آمن به ))فإىل أي مرجع يعود الضمري يف قوله:  الشيخ :

  ؛  ابراهيم )) (( آليعود إىل  الطالب :



، أسأل عن (( فمنهم )) ؟ أنا لست أسأل عنه ، ال أسال عن الضمري يف قوله:  بآل ابراهيممن آمن  الشيخ :

  ؟  : (( به ))الضمري يف قوله

  ؛  (( الكتاب والحكمة ))يرجع إىل قوله:  الطالب :

  أي مبا آتينا آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة . (( من آمن به ))نعم  الشيخ :

  كيف يكون الصد عنه ؟   )) (( ومنهم من صد عنه الشيخ :

  الصد إما برتكه أو حبيلولة بينها وبني الناس ... ؛  الطالب :

  هذا معناه صد هل معتدي أو الزم ؛ الشيخ :

  الزم الطالب :

  لكن ما معىن الصد كيف الصد عن امللك ؟  الشيخ : 

  التكذيب به ؛  الطالب :

  امللك تكذيب به ؟  الشيخ :

  يصده ليزول عنه امللك ؛ ال ؛ امللك كيف يكون الصد عنه ؟  الشيخ :

  وجل على هذه النعمة ؛  مل يشكروا اهللا عز الطالب :

  نعم هذا الذي ذكرناه لكم ، قلنا الصد عن الكتاب واحلكمة التكذيب وترك العمل ،  الشيخ :

  كيف ؟ الصد عن الكتاب واحلكمة التكذيب أو االستكبار ؛ الصد عن امللك   الشيخ :

  أال يقوم بشكره وال يؤتوه حقه . الطالب :

  ؟  (( نصليهم ))ما معىن  (( إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ))قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  نعطيهم ؛ ندخلهم ؛  الطالب :

   يعين حنرقهم بالنار  الشيخ :

  ما معىن النضج ؟ (( كلما نضجت جلودهم )) طيب . الشيخ :

   يعين نضجت من نضوج اجللد باالحرتاق ، وهذا معروف .  : الطالب

ما معىن التبديل هنا هل املعىن أن هذه اجللود تعود حية بعد النضج أو أنه  (( بدلنا جلودا غيرها )) الشيخ :

  خيلق هلم جلودا أخرى ؟ 

  حتتمل معنيني ؛ الطالب :

  نظري ؟  على املعىن األول " بدلناهم دون غريها " هل هلا الشيخ :



   (( يوم تبدل األرض غير األرض والسموات ))نعم قوله تعاىل:  الطالب :

نعم هي ما تبدل ذاا لكن صفتها ، فهذه أيضا تعاد بعد أن نضجت واحرتقت بالنار تعاد هي نفسها  الشيخ :

  ؛ وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة يف تفسري اآلية ، ما هو اإليراد ؟ 

  قول اإلمام أمحد بأن املراد منها جتديد نفس اجللود ال جديدة ؛  الطالب :

؛ ألنه إن كانت هذه اجللود احملرتقة تنشئ من جديد يعين تعود إىل وبينا أن هذا اإليراد باطل من أصله  الشيخ :

فسها ليست حاهلا األوىل فال إشكال ، وإن كان غريها فإن اجللود لإلنسان مبنزلة الثياب تابعة له وهي مجاد ن

أي  (( ليذوقوا العذاب ))قوله:  ؛ لكن هذا أورده من ليس له شغل . كلفة حىت يقال إا عذبت بدون بينةم

  بألسنتهم ؟ 

  ال ، بل يذوق مجيع البدن ؛  الطالب :

  كيف مجيع البدن ؟  الشيخ :

  ؛  يعين يذوق العذاب جبميع الطالب :

  أليس الذوق باللسان ؟  الشيخ :

تغط هي ذوق اللسان هو ذوق الطعام والشراب لكن ذوق العذاب هنا جلميع أحناء اجلسم ألن اجللود  الطالب :

  مجيع اجلسم فيكون جبميع أحناء اجلسم ليذوق العذاب ؛ 

كناية عن حتقق هذا الشيء كما يتحقق اإلنسان اللقمة  كيف ؟ؤالء  هفيها فائدة بالغية وهي يتحدى  الشيخ :

   ا ذاقه .إذا ذاقها والشراب إذ

  هذا االسم من أمساء اهللا عزوجل له عدة معان ما هي ؟  (( إن اهللا كان عزيزا حكيما )) الشيخ :

  العزة أو احلكيم ؟  الطالب :

  العزيز ؛  الشيخ :

  العزة هلا ثالثة معاين: عزة القهر ، والقدر ، واالمتناع ؛  الطالب :

  نعم عزة قهر والقدر واالمتناع ؛  الشيخ :

عزة القدر بأن اهللا تعاىل ذو قدر وشأن عظيم ؛ وعزة القهر إن اهللا قهر كل شيء وغلب كل شيء ؛  ب :الطال

  وعزة االمتناع إن اهللا تعاىل ممتنع عنه كل نقص وعيب ؛ 

  وهلذا ابن القيم ملا ذكر هذه املعاين الثالث قال " فالعز حينئذ ثالث معان " . الشيخ :

  احلكيم هل هي من احلكم أو من اإلحكام ؟  الشيخ :



  من املعنيني من احلكم ومن اإلحكام ،  الطالب :

  هذا صحيح . احلكم نوعان ؟  الشيخ :

  حكم كوين وحكم شرعي ؛  الطالب :

  مثال األول ؟ الشيخ :

 (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خيرقول أحد أبناء يوسف:  الطالب :

  ؛  الحاكمين ))

  احلكم الشرعي مثاله ؟  الشيخ :

  ؛  (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم )) الطالب :

  يف سورة ؟  الشيخ :

  سورة املمتحنة ،  الطالب :

  . (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))ملا ذكر أحكام املهاجرات وما يتعلق بذلك قال:  الشيخ :

  سليم هذا يراد به حكم الكوين أو الشرعي ؟   حكما ))(( ومن أحسن من اهللاقوله تعاىل:  الشيخ :

  الشرعي ؛  الطالب :

  فقط ؟  الشيخ :

   (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  أي نعم يراد به املعنيني مجيعا  الطالب :

  أو املعنيان مجيعا صح . الشيخ :

  احلكمة تكون معلومة للعباد أو جمهولة أو بعضه معلوم وبعضه جمهول ؟  الشيخ :

  يعين بعضها معلومة وبعضها غري معلومة ؛  الطالب :

  بشيء حكمته غري معلومة ؟  أمتثل يل الشيخ :

  نعم مقدرا األحكام الشرعية اليت أمرنا اهللا تعاىل ال نعلم حكمة اهللا فيها ؛  الطالب :

  ؟ أي مثل يل  الشيخ :

  مثال حتريك األصبع يف الصالة ؛ الطالب :

  ال ،   الشيخ :



هذه إشارة لعلو اهللا ؛ كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر هلذا حكمة ولكن املذهب مل يذكر  الطالب :

  احلكمة ؛

  حكمته .ملاذا ال تقول صالة الظهر أربعة ملاذا مل تكن ستة ؟ يعين عدد ركعات الصالة غري معلوم لنا   الشيخ :

  من احلكمة املعلومة ؟ 

  مثل ختصيص السجود بقول " سبحان ريب األعلى "  الشيخ :

   حيث نزول اإلنسان يدعوا اهللا . الطالب :

  أخذنا الفوائد ؟ من األشياء اليت . هذه املنزه عن السفل  الشيخ :

فوائدها: الوعيد على من كفر بآيات اهللا من  (( إن الذين كفروا بآياتنا ... ))من فوائد اآلية الكرمية قوله تعاىل: 

ومن فوائدها: أن من كذب أو من كفر ببعض اآليات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره ؛ وذلك  بالنار .

بناء على القاعدة املعروفة أن احلكم املرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه ، احلكم 

ويتفرع  ومن فوائدها: إثبات العقوبة بالنار . ويضعف بضعفه .املرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف 

  عليها: وجوب اعتقاد ذلك ؛ ألن اخلرب صادر من عند اهللا عزوجل وهو أصدق القائلني .

 



 جلـودا بـدلناهم جلـودهم نضجت كلما نارا نصليهم سوف بآياتنا كفروا الذين (( إنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 ومــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: إثبــات العقوبــة بالنــار . . حكيمــا )) عزيــزا كــان اهللا إن العــذاب ليــذوقوا غيرهــا

(( ســـوف ويتفـــرع عليهـــا: وجـــوب اعتقـــاد ذلـــك ؛ ألن اخلـــرب صـــادر مـــن عنـــد اهللا عزوجـــل وهـــو أصـــدق القـــائلني ؛ 

ومــن فوائــدها: متــام قــدرة اهللا عزوجــل ، حيــث كــان هــذا العــذاب كلمــا نضــجت جلــودهم بــدلوا  . يصــليهم نــارا ))

أو تبقى مدة ليـزداد أملهـم ؟ ألنكـم  جلودا غريها ، وهذا أبد اآلبدين ؛ ومىت تنضج ؟ هل هي تنضج يف احلال يعين

تعرفـون اللحـم إذا كانـت النـار قويـة ينضـج بسـرعة والعكـس بـالعكس ، فهـل هـذه اجللـود تنضـج بسـرعة مث تبـدل أو 

أــا تبقــى متأملــة ملــدة اهللا أعلــم ــا مث تبــدل ؟ نقــول: هــذا خــرب عــن غيــب واألخبــار عــن الغيــب ال جيــوز أن نتعــدى 

قول: إذا نضـجت اجللـود بـدلوا جلـودا غريهـا ؛ أمـا هـل تأخـذ زمنـا كثـريا قبـل أن تنضـج فهـذا أكثر مما اخربنا به ، فن

ليس إلينا ما ندري ، رمبا تأخذ زمنا كثريا ورمبا تأخذ زمنا قليال ؛ لكـن القاعـدة يف األمـور الغيبيـات أن نقتصـر علـى 

اإلحســـاس إمنـــا يكـــون يف الظـــاهر ؛  ومـــن فوائـــدها: أن مـــا ورد كميـــة وكيفيـــة وزمنـــا وقـــدرا كـــل شـــيء ، ال نتعـــدى .

فهـي الـيت يقـع عليهـا العـذاب ـ والعيـاذ بـاهللا ـ هـذا هـو الظـاهر ، ورمبـا يقـول  (( كلمـا نضـجت جلـودهم ))لقولـه: 

الـداخل لكـن كانـت اجللـود هـي الـيت تباشـر النـار ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ قائـل: إن العـذاب قـد يكـون حـىت علـى 

ذلك بقول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف أيب طالـب أنـه يف ضحضـاح مـن نـار وعليـه ذكر حاهلا ، ويستشهد ل

نعــالن مــن نــار يغلــي منهمــا دماغــه ) وغليــان الــدماغ الشــك أنــه مــن شــدة احلــرارة ، فهــذا يــدل علــى أن كــل البــدن 

ومن فوائـد هـذه اآليـة وهـي فائـدة لغويـة:  يناله هذه احلرارة ؛ لكن ذكر اجللود ألا املباشرة حيث أا هي الظاهر .

أن " كلمـــا " ال تعـــاد يف جواـــا ، كلمـــا نضـــجت بـــدلناهم ، خالفـــا للغـــة األخـــرية العرفيـــة العصـــرية املعصـــورة وهـــي 

يقولــون " كلمــا جــاء زيــد كلمــا جــاء عمــرو " هــذا غلــط ، غلــط علــى اللغــة العربيــة ؛ " كلمــا " حــرف شــرط تــأيت يف 

كلمــا حصـل كــذا كلمــا حصـل كــذا نســمعه  اجلـواب ، أعــرفتم ؟ مــع أنـه نســمع هــذا الكـالم وال تعــاد يفأول اجلملـة 

إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل ومـن فوائـدها:  .من أناس نعتربهم من أهل اللغة ومع ذلك خيطئون هذا اخلطـأ الفـاحش 

بعـد حكـم كـوين أو  وهكـذا كلمـا رأيـت الم التعليـل (( ليـذوقوا العـذاب ))يف أفعاله ؛ من أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

شرعي فإا تفيد إثبات احلكمة هللا عزوجل ؛ والعجيب أن قوما من أهـل امللـة ومـنهم األشـاعرة ينكـرون احلكمـة هللا 

ويقولــون إن أحكــام اهللا الكونيــة والشــرعية ــرد املشــيئة ولــيس هلــا حكمــة ، فــأنكروا مــا هــو أشــرف مــن صــفات اهللا 

وســبحان اهللا عــن الســفه ـ ؛ وإذا قررنــا هــذا التقريــر وهــو أن كــل حكــم وهــي احلكمــة ؛ ألن ضــد احلكمــة الســفه ـ 

معلل بالالم فإنه دليل على ثبوت احلكمـة صـارت أدلـة احلكمـة ال حتصـى ، كثـرية جـدا ؛ وإمنـا أنكـروا احلكمـة قـالوا 

اهللا   ألنــه إذا فعــل حلكمــة فقــد فعــل لغــرض يعــود عليــه بــالنفع واهللا ســبحانه وتعــاىل منــزه عــن ذلــك ؛ شــف ســبحان



كيف زين هلم الشيطان هذا الرتكيب ، إذا فعل حلكمة فحكمة غرض ومـن فعـل لغـرض فهـو حمتـاج إليـه واهللا تعـاىل 

منزه عن ذلك ؛ فيقال: إن اهللا عزوجل يفعل حلكمة ال لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود علـى العبـاد ، لـيس لشـيء 

 ليطهــركم )) يريــد ولكــن حــرج مــن علــيكم ليجعــل اهللا يريــد (( مــايعــود لنفســه أبــدا ، هــو مســتغىن عــن ذلــك 

التطهــري عائــد نفعــه لنــا أو هللا ؟ لنــا ، وهكــذا بقيــة األشــياء ، وإذا كــان ملصــلحة الغــري كــان ذلــك دلــيال علــى كرمــه 

ومن فوائدها: إثبات غضب اهللا عزوجـل ؛ مـن أيـن  وجوده عزوجل ، وهذا كمال وليس بنقص حبال من األحوال .

نعـــم ألن العـــذاب هـــل عـــذم عـــن رضـــى ؟ عـــن غضـــب ؛ لكـــن هـــل  ليـــذوقوا العـــذاب )) ((يؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه: 

االستدالل ذه اآلية على الغضب من باب االستدالل باللفظ أو من باب االستدالل بـالالزم ؟ نعـم الثـاين ؛ ألنـه 

 ســبحانه ال ميكــن أن يعــذب مــن يرضــى عنــه ؛ إذا كــل آيــات فيهــا صــفات الوعيــد فإــا تــدل علــى الغضــب ألن اهللا

وتعاىل إمنا يعذب ألنه يغضب هذا الشيء ؛ لكن ال يلزم ، انتبهوا ! ال يلزم مثال ملـن فعـل معصـية واحـدة أن نقـول 

إن اهللا يغضب من هـذا الفعـل املعـني ، ال ؛ ألن الفعـل املعـني ال نثبـت لـه الغضـب املعـني إال بـدليل وإال لـو قلنـا إن  

لغضـب فهـو مـن كبـائر الـذنوب  مجيع احملرمات كبـائر ؛ ألن مـا ثبـت بـه اكل فعل حمرم يعين إثبات الغضب لصارت 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن أمسـاء اهللا ومهـا: العزيـز واحلكـيم ؛ ومـا تضـمناه مـن صـفة ،  ذلـك أهـل العلـم . كمـا

لـه  صفة العزة وصفة احلكمة ؛ مث باجتماع االمسني وما تضمناه من صفة وصف زائد ، وصف زائـد وذلـك ألن مـن

العــزة والغلبــة قــد تأخــذه العــزة بــاإلمث فــال يكــون يف تصــرفه احلكمــة ؛ فجمــع اهللا بــني العــزة واحلكمــة ليتبــني أن عزتــه 

تصـرفا ينـايف احلكمـة عزوجل ال تنايف احلكمة خالفا ملا يكون من اخللق فإن اإلنسان إذا غلب وانتصر رمبا يتصرف 

أن عـزة اهللا عزوجـل ئـدا علـى مـا دل عليـه كـل اسـم علـى حـدة وهـو ؛ إذا يؤخذ من اجلمع بني االمسني معـىن آخـر زا

مقرونة باحلكمة ؛ وكذلك حكمته مقرونـة باحلكمـة ؛ ألن اإلنسـان قـد يكـون ضـعيفا فتكـون احلكمـة أن يتضـاعف 

وأن يستذل ؛ ولكن اهللا عزوجل منزه عن ذلك ؛ أعرفتم هذا أو ال ؟ إذا كان اإلنسـان ضـعيفا فاحلكمـة أن يسـتذل 

القــوي أو أن يقــوي أمامــه ؟ األول ، اآلن لــو دخــل اإلنســان علــى أمــري هــل هــو علــى الطــول يقــول: يــا فــالن أمــام 

أنــت ظلمتــين مــا أعطيتــين حقــي ؟ ال ، أوال احلكمــة يقــول: أطــال اهللا بقائــك علــى طاعتــه أيهــا األمــري احملــرتم املــوقر 

اهللا عزوجـل مقرونـة بـأيش ؟ بـالعزة ؛ إذا قـرن  املعظم ، ويـأيت بأشـياء تسـهل األمـور ؛ هـذا هـو الثـاين ؛ لكـن حكمـة

وملا ذكـر اهللا سـبحانه وتعـاىل حـال أهـل النـار ـ أعـاذين  العزة باحلكمة له فائدة وقرن احلكمة بالعزة كذلك له فائدة .

، إذا ذكــر  )) والقــرآن مثــاني تثنــى فيــه المعــاني (( والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحاتاهللا وإيــاكم مــنهم ـ قــال: 

أهل الجنة ذكرن فيه أهل النار وإذا ذكـرت النـار ذكـرت الجنـة وإذا ذكـر الحـق ذكـر الباطـل ، وهكـذا وهـذا 

(( يقــول عزوجــل:  .هــو أحــد المعــاني فــي قولــه تعــالى: (( اهللا نــزل أحســن الحــديث كتابــا متشــابها مثــاني )) 



القــرآن بكثــرة يقــدم اهللا اإلميــان علــى العمــل  ومثــل هــذا الرتكيــب موجــود يف والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ))

الصــاحل ؛ ألن العمــل الصــاحل مبــين علــى اإلميــان ، فعمــل بــال إميــان ال فائــدة منــه ؛ فاملنــافقون يعملــون يــذكرون اهللا 

ويصلون ويتصدقون ولكـن لـيس عنـدهم إميـان فـال يـنفعهم ؛  وهلـذا يقـدم اهللا عزوجـل اإلميـان علـى العمـل الصـاحل ؛ 

الصاحل مبين عليه ؛ فما هو اإلميان الذي يكثر ذكره يف القرآن ؟ اإلميان فسـره النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  ألن العمل

ــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر خيــره وشــره )وســلم بقولــه:  ــاهللا ومالئكت ــؤمن ب فالــذين آمنــوا ــذه  ( أن ت

ــــال بعــــض املعــــر  (( وعملــــوا الصــــالحات ))األصــــول  ــــل بعــــض النحــــويني أيضــــا: إن عملــــوا الصــــاحلات ق (( بني ب

والوصـــف ال  صـــفة ملوصـــوف ، والتقـــدير: األعمـــال الصـــاحلات ؛ ملـــاذا ؟ قـــالوا ألن الصـــاحل وصـــف الصـــالحات ))

مــادام  (( عملــوا الصــالحات ))يفعــل وإمنــا الــذين يفعــل هــو املوصــوف ، هكــذا قــالوا ؛ وعنــدي الوصــف ال يفعــل 

فمـــا هــــي األعمــــال  (( الصــــالحات ))مســــلط علـــى  (( عملـــوا ))إن األمـــر معلومــــا فـــال حاجــــة أن نقـــدر ونقــــول 

وابا كمـا قالـه فضـيل صوابا يف شريعة اهللا ، يعين ما كان خالصا صالصاحلة ؟ األعمال الصاحلة ما كانت خالصة هللا 

وسـلم  " ما كان خالصا صوابا " يعين ما مجع بـني اإلخـالص هللا واملتابعـة لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه بن عياض

؛ فمــن عمــل عمــال أشــرك بــه مــع اهللا غــريه ولــو يســر ريــاء كــان عملــه غــري صــاحل ؛ ومــن أخلــص هللا لكــن علــى غــري 

(( والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات شريعة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان عملـه غـري صـاحل ؛ يقـول: 

وأنــتم تــرون اآلن أن أصــحاب النــار قيــل الســني هنــا للتنفــيس ،  ســندخلهم جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار ))

فهـل هـذا مـن بـاب اخـتالف التعبـري  (( سـندخلهم ))وأن أصحاب اجلنة قيـل فـيهم:  (( سوف نصليهم ))فيهم: 

وأن معـىن احلــرفني واحــد ؟ قــال ابــن هشـام كــذلك معــىن احلــرفني واحــد ؛ وقيـل: بــل معنامهــا خمتلــف وأن الســني تــدل 

، الســني تــدل علــى القــرب وســوف تــدل علــى املهلــة وهــذا هــو املعــروف وهــو  علــى القــرب وســوف تــدل علــى املهلــة

األصــح ؛ فــإذا قيــل كــذلك فلمــاذا جــاء الوعيــد بالنســبة ألهــل النــار بســوف و ألهــل اجلنــة بالســني ؟ اجلــواب علــى 

ا أهــل ذلــك أن أهــل النــار يفســح هلــم لعلهــم يتوبــون ، يتوبــون إىل اهللا فريجعــون وحينئــذ ال يكونــون أهــل النــار ؛ أمــ

(( أفمـــن شـــرح اهللا صـــدره اجلنـــة فـــإم يـــدخلون اجلنـــة لكـــن مـــا هـــي جنـــة اآلخـــرة ، جنـــة الـــدنيا قبـــل جنـــة اآلخـــرة 

لإلسالم فهو على نور من ربه )) (( من عمل عمال صالحا من ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة 

لـو يعلـم امللـوك وأبنـاء امللـوك الـذين متـت هلـم  وال أحدا أطيب حياة من حياة املؤمنني أبدا ، قـال بعـض السـلف: ))

الدنيا على ما يريدون لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالـدونا عليـه بالسـيوف ، قاتلونـا مقاتلـة ، يريـدون أن 

حيصلوه ولكن ال حيصل هلم ؛ وقال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ملـا حـبس " مـا يصـنع أعـدائي يب إن جنـيت يف صـدري 

(( ال يـذوقون فيهـا المـوت إال جنيت يف صدري ؛ ورمبا يدل على أن أهل اجلنة منعمون أمت نعيم قوله تعاىل:  " إن



إذا جعلنــا املســتثىن متصــلة فصــار املعــىن أن املوتــة األوىل الــيت ماتوهــا فيهــا الــدنيا ذاقوهــا والنعــيم  الموتــة األولــى ))

يقولــون إن املوتــة األوىل أن االســتثناء هنــا منقطــع وأن التقــدير: مســتمر مــن الــدنيا إىل اآلخــرة ؛ ولكــن أكثــر العلمــاء 

لكــن موتــة األوىل ؛ علــى كــل حــال نقــول إمنــا قــال ســوف يف أهــل النــار ليمــدهم يف األجــل لعلهــم يرجعــون فــأراهم 

... على العمل ، وأيضا نقـول هـم يف احلقيقـة يف لكن أهل اجلنة أراهم النعيم كأنه قريب حىت  ؛ العذاب كأنه بعيد

 ( عجبـا ألمـر المـؤمنجنة ، أهـل السـعادة يف السـعادة حـىت يف الـدنيا ؛ وهلـذا قـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم: 

فكل أمره خري ، كـل أمـر خـري إن  إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له )

صرب مع اهللا عزوجل وصرب هللا وانشرح صدره ، وكما قالت رابعـة العدويـة ملـا أصـاا جـرح يف أصـبعها أصابته الضراء 

أظن انقطع األصبع قالت: إن حالوة أجرها أنستين مـرارة صـربها ، إن حـالوة أجرهـا أنسـتين مـرارة صـربها ؛ فـاملؤمن 

( وإن ؛ علـــى ذلـــك وال كأنـــه أصـــيب احلقيقـــي حـــىت وإن أصـــيب باملصـــائب يوفـــق علـــى الصـــرب ويثبتـــه اهللا عزوجـــل 

(( سـندخلهم جنـات تجـري مـن ؛ يقـول:  (( لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ))فزيـد يف النعمـة  )أصابته السراء شـكر  

املــراد باجلنــات هنــا مــا أعــده اهللا عزوجــل مــن الــدار اآلخــرة هلــؤالء املــؤمنني ؛ وال حيســن هنــا أن   تحتهــا األنهــار ))

ـــة وهـــي الب ـــة إذ ال ينصـــرف إال إىل نقـــول اجلنـــات مجـــع جن ـــنقص مـــن شـــأن اجلن ســـتان كثـــري األشـــجار ؛ ألن هـــذا ي

بساطيننا هنا يف الدنيا مـرة تيـبس ومـرة ختضـر ومـرة تفسـدها الريـاح ومـرة تسـتقيم ؛ لكـن إذا قلـت اجلنـات مجـع جنـة 

حينئـذ يبـتهج وهي الدار الـيت أعـدها اهللا للمتقـني فيهـا مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علـى قلـب بشـر ، 

كيف جتري من حتتهـا ؟ ألـيس النهـر ال يـأيت إال مـن حتـت ؟   (( تجري من تحتها األنهار ))القلب ويسر ؛ وقوله: 

يعـين حتــت األرض يف جـوف األرض مشــكل ، قــال العلمـاء: املــراد مـن حتتهــا أي حتــت  (( مــن تحتهــا ))وإن قلـت 

صور فهـي مـن حتتهـا ؛ وهـذه األـار أصـنافها أربعـة كمـا أشجارها وقصورها ، أار مطردة حتت األشجار وحتت الق

(( مثل الجنة التي وعد المتقون فيهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن وأنهـار مـن لـبن لـم يتغيـر طعمـه قال اهللا تعاىل: 

هذه أربعة ، أربعـة أـر أو أربعـة أنـواع مـن األـار يف اجلنـة  )) وأنهار خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

أي ضـمري  (( سـندخلهم ))حـال ، حـال فـأين صـاحبها ؟ الضـمري يف قولـه:  (( خالدين فيها )) (( خالدين )) .

أبـد اآلبـدين ال منتهـى  (( خالدين فيها أبـدا ))بني أن هذا اخللود أبدي فقـال:  (( خالدين فيها ))اهلاء ؛ وقوله: 

ما يف هـذا ؟ نقـول نعـم ، ألن كـل سـاعة تتجـدد لـه هلا ؛ فإذا قال قائل: كيف يعيش اإلنسان وهو يرى أنه باق دائ

يف الـدنيا ننتظـر (( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مـن قبـل وأتـوا بـه متشـابها )) لذة ونعـيم 

(( ولهـم رزقهـم املوت حىت نرحتل عـن هـذه الـدنيا ؛ لكـن يف اآلخـرة ال تنتظـر املـوت ، أنـت دائمـا يف سـرور ونعـيم 

(( لهـم فيهـا أزواج مطهـرة ونـدخلهم  فهم يف نعيم دائم نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم مـنهم . بكرة وعشيا ))فيها 



مجـع زوج وهـي  (( فيها أزواج مطهرة )) (( أزواج ))أي للذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ظال ظليال )) (( لهم ))

يعـين زوجتـه  ن ، زوج فالن صح ؟ صـح ، يعـين ؟األنثى ويطلق على الرجل أيضا ، يقال زوج فالنة ويقال زوج فال

؛ لكن يف الفرائض جيب أن تأيت بالتـاء ، ويف غـري الفـرائض ال تـأيت بالتـاء ؛ ألن اإلتيـان بالتـاء لغـة رديئـة أو قليلـة ؛ 

مـن أي شـيء ؟ مطهـرة حسـية ومطهـرة طهـارة معنويـة ؛ فالطهـارة احلسـية مطهـرة مـن البـول والغــائط  (( مطهـرة ))و

والعرق والرائحة املنتنة وغري ذلك من كل مـا يسـتحب إزالتـه والتنـزه الستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة واواحليض 

لـزوج عنه هي مطهرة عنه ؛ ومطهرة أيضا طهارة معنوية وذلك بأا خالية من كل خلق سـيئة ، ال غضـب وال ... ل

ن كـــل أذى وقـــذر ، فالطهـــارة إذا حســـية يف وجهـــه ، فهـــي مطهـــرة مـــن خلـــق رديء ومـــ وال كراهـــة وال عصـــيان وال 

ومعنوية ؛ واشتكت النسـاء وقالـت: الرجـال هلـم أزواج مطهـرة فمـا بالنـا حنـن ؟ مـاذا نقـول هلـن ؟ نقـول: لكـن أزواج 

مطهرون ، إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وال يكون جاره إال طيب ، وأنتم يف اآلخرة كـل واحـدة مـنكن ال تريـد إال 

ومتنعمة بـه وأنـنت خـري مـن سـواكن فـال  كل واحدة قاصرة طرفها على زوجهاصرات الطرف )) (( فيهن قازوجها 

هلـا كزوجـة فيهـا كـذا وفيهـا كـذا ، أمـا الزوجـة  تعجزن ؛ ولكن ملا كان الزوج هـو الطالـب غالبـا صـار هـو الـذي يقـال

ئــت عنــه الشــمس ، وإن مــا فا الظــل معــروف هــو (( ونــدخلهم ظــال ظلــيال ))فــال تكــون طالبــة إال نــادرا ؛ قــال: 

شئت فقل: هو ما مل حتله الشمس سـواء كـان فيئـا أم ظـال مـن أول النهـار ؛ وأمـا الظليـل فهـو املـؤدي معنـاه متامـا ؛ 

ل هـو ظليـل ؟ فأنـت يف ظـل لكـن هـألن من الظل ما ليس بظليل ، لـو جلسـت حتـت ظـل اجلـدار يف أيـام الصـيف 

ظليل ؛ ونقف على هـذا حـىت يكـون الـدرس القـادم إن شـاء اهللا أخـذ احلر يأتيك ؛ لكن اجلنة ظل  ال ؛ ملاذا ؟ ألن

  الفوائد وإذا شئتم تكون املراجعة يف الثمن ممكن ؟ يف مراجعة أو فوائد ؟ فوائد .

  زوجة هلا زوجان يف الدنيا وهي من أهل اجلنة فأيهما يكون هلا زوجا يف اجلنة ؟  السائل :

وجـان يف الـدنيا فهـل ختتـار األخـري أو األول أو مـن يعاملهـا معاملـة حسـنة يقول: زوجة من أهل اجلنة هلا ز  الشيخ :

  ؟ الثالث ، ختتار من يعاملها معاملة حسنة ألنه أحسن أخالقا من الثاين .

 أن النــاس بــين حكمــتم وإذا أهلهــا إلــى األمانــات تــؤدوا أن يــأمركم اهللا ؛ (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم 

 وأطيعــوا اهللا أطيعــوا آمنــوا الــذين أيهــا بصــيرا يــا ســميعا كــان اهللا إن بــه يعظكــم نعمــا اهللا إن بالعــدل تحكمــوا

 اآلخـر واليـوم بـاهللا تؤمنـون كنـتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول

  . تأويال )) وأحسن خير ذلك

؛ أهلهــا ))  إلــى األمانــات تــؤدوا أن يــأمركم اهللا (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

  فوائد ، أي فوائد ؟ اآلية املاضية ؟



  

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد ؛  . (( والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســندخلهم جنــات ... ))قــال اهللا تعــاىل: 

(( والــذين آمنــوا وعملــوا ال يــتم اســتحقاق دخــول اجلنــة بــه إال إذا قــرن بالعمــل الصــاحل ؛ لقولــه:  منهــا: أن اإلميــان

وهلذا يقرن اهللا سبحانه وتعاىل بنيهما كثريا ، فمـن آمـن وقـال إنـه مـؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله  الصالحات ))

نعلـم أنــه لـن يــدخل اجلنـة إذا تركهــا مثــل  لكـن ال يعمــل صـاحلا فــإن اجلنـة غــري مضـمونة لــه ؛ ولكـن مــن األعمـال مــا

ومن فوائدها: أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلا ، والصاحل ما تضمن شـيئني: اإلخـالص هللا ، واملتابعـة  الصالة .

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ، وإن شـئت فقـل: اإلخـالص هللا واتبـاع شـريعته ليكـون هـذا أعـم إذ أن املعـىن 

؛ ولكـن املـراد أعـم مـن هـذا ، حـىت الـذين  يتوهم الواهم أن املراد بالرسول حممد صلى اهللا عليه وآله وسلماألول قد 

ومـن فوائـدها: أن اهللا سـبحانه وتعـاىل  عملوا الصاحلات حني كانت شرائعهم قائمة يدخلون يف هذه اآليـة وغريهـا .

ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل عظــم نفســه ألنــه أهــل  . (( ســندخلهم جنــات ))وعــدهم هــذا الوعــد املؤكــد بالســني 

الــذي يـأيت مــن قبــل اهللا  ؛ وقــد التــبس علـى النصــراين مثــل هـذا التعبــري (( ســندخلهم جنـات ))للتعظـيم ؛ يف قولــه: 

إذا كــان ــذه الصــيغة فظــن أن اإللــه متعــدد ؛ ولكــن هــذا مــن فهمــه الســيئ وإتباعــه للمتشــابه ؛ فــإن ذكــر الواحــد 

تعظيما أمر معروف يف كل لغة ، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضـرورة مـن األديـان وبـالفطر السـليمة بصيغة اجلمع 

ومـن فوائـدها: أن  . (( جنـات تجـري مـن تحتهـا األنهـار ))ومن فوائدها: بيان ما يف اجلنـة مـن النعـيم ؛ لقولـه:  .

(( جنــات تجــري مــن تحتهــا مــع اجلنــات أنــواع وليســت نوعــا واحــدا ؛ يؤخــذ ذلــك مــن أي شــيء ؟ مــن صــيغة اجل

وقـد أمجـع أهـل امللـة  (( خالـدين فيهـا أبـدا ))؛ لقولـه:  ومن فوائدها: أن أهل اجلنة خملدون فيهـا أبـدا . األنهار ))

ومـن فوائـدها: الثنـاء  على أن نعيم اجلنة دائم أبدا وكذلك مجهور أهل السنة على أن عـذاب أهـل النـار دائـم أبـدا .

مث هنـا  . (( لهـم فيهـا أزواج مطهـرة ))ة سواء كن من أهـل هـذه الـدنيا أو مـن احلـور ؛ لقولـه: على األزواج يف اجلن

مجــع فهــل يقابــل اجلمــع بــاجلمع علــى وجــه اإلفــراد ؟ أو اجلمــع بــاجلمع علــى  (( أزواج )) مجــع و(( لهــم )) ســؤال: 

عشــرة قلنــا: لكــم أزواج ، هــل وجــه اجلمــع ؟ مبعــىن هــل لكــل واحــد زوجــة فقــط فنقــول مــثال: هلــم أزواج ، لــو فرضــنا 

معىن أن هلؤالء العشرة عشر زوجات فقط ؟ أو لكل واحد عشرة ؟ مثل هذا خيتلف فيه العلماء هل يقابـل كـل فـرد 

بفرد أو يقابل كل فرد باجلميع ؛ فمن العلماء مـن قـال: يقابـل كـل فـرد بفـرد ؛ ومـنهم مـن قـال: يقابـل اجلميـع لكـل 

أو املعـىن لكـل  لـو قلـت: لكـم عشـرة دراهـم ؛ هـل املعـىن أن العشـرة تـوزع بيـنهم ؟فرد ؛ لو قلـت مـثال أمـامي رجـال 

هــل املعــىن لكــل واحــد أزواج ؟ أو املعــىن لكــل واحــد  (( لهــم فيهــا أزواج ))واحــد عشــرة ؟ علــى اخلــالف ؛ فهنــا 

؟ يقــال: إن الســـنة دلــت علـــى أن الواحــد لـــه  (( لهـــم ))زوجــة واحــدة لكـــن األزواج هنــا قوبلـــت للجمــع يف قولــه: 



ومـن فوائـدها: الثنـاء علـى هـؤالء األزواج  أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو ممـن خلـق اهللا يف اجلنـة وهـن احلـور .

ومــن فوائــدها: أن اجلنــة لــيس فيهــا حــر وإمنــا هــي ظــل ظليــل ؛  ، وأــن مطهــرات مــن كــل عيــب حســي أو معــين .

ومجلـة اآليـة فيهـا احلـث علـى اإلميـان والعمـل الصـاحل ؛ ألن اهللا سـبحانه  . دخلهم ظال ظلـيال ))(( ونلقوله تعاىل: 

وهــل يســتفاد مــن هــذه اآليــة أن أهــل  وتعــاىل إمنــا ســاق بيــان نعــيمهم حثــا علــى أن نعمــل العمــل املوصــل إىل ذاتــه .

ذلـك  علـى القـرب ؟ اجلـواب: ذكرنـا ألن السـني تـدل (( سـندخلهم ))اجلنة ينعمون يف الدنيا ويف اآلخـرة ؟ لقولـه: 

يف التفســري ، وأن أصــحاب اجلنــة هــم يف اجلنــة يف الــدنيا ويف اآلخــرة ؛ ألنــه ال أحــد أطيــب عيشــا ممــن آمــن وعمــل 

 (( إن اهللا يـأمركم أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا ... )) (( إن اهللا يـأمركم ))مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  صاحلا .

علـيكم ولـه قول: إين آمركم ؛ ألا تدل على العظمة يعين كأنـه قـال: إن اهللا الـذي لـه األلوهيـة  أبلغ يف التعظيم من

احلكم عليكم يأمركم أن تؤدوا األمانـات إىل أهلهـا ؛ واألمـر طلـب الكـف علـى وجـه االسـتعالء بصـيغة افعـل أو مـا 

 ، وكلمـة الفعـل خـرج بـه النهـي ؛ ينوب منابه ، هـذا هـو األمـر ؛ فقولنـا: طلـب الكـف ، كلمـة طلـب خـرج بـه اخلـرب

ألن النهي طلب الكف ؛ وعلى وجـه االسـتعالء خـرج بـه االلتمـاس والـدعاء ؛ وقولنـا: علـى وجـه االسـتعالء يشـمل 

ما إذا كان اآلمر عاليا حقيقة أو مسـتعل ادعـاءا ، انتبهـوا ! فـاآلن عنـدنا القيـود: طلـب أخـرج بـه أيـش ؟ اخلـرب ألنـه 

ه النهـي ؛ ألنـه طلـب الـرتك ؛ علـى وجـه االسـتعالء خـرج بـه االلتمـاس والـدعاء ؛ رابعـا:  ليس بطلب ؛ الفعل خرج ب

كلمــة اســتعالء ، ومل نقــل: علــى وجــه العلــو ؛ ليشــمل مــن ادعــى العلــو وإن مل يكــن عاليــا يف الواقــع ، مثــال ذلــك: 

؛ أيهمــا أعلــى ؟ احلــر عبــد مملــوك أســر حــرا كرميــا فجعــل يــأمره افعــل كــذا افعــل كــذا ، قــرب يل كــذا أبعــد عــين كــذا 

الشك ؛ لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه ، هذا هو األمـر ؛ وكـل أمـر موجـه مـن اهللا للعبـاد فاألصـل فيـه 

(( أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا  أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب ؛ لكن قد خترج األوامـر عـن غـري ذلـك للقـرائن .

ما ائتمن اإلنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعـال وغـري ذلـك ، تؤديهـا  وهي كلمجع أمانة  )) (( األمانات ))

إىل أهليها ؛ من أهلها ؟ أهلها الضابط يف ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم ، فمـثال إذا قـال لـك شـخص: خـذ 

ه يعـين فـال أؤدهـا هذه الدراهم أدها إىل فالن ، من املؤمتن ؟ صاحب الدراهم ؛ وأهلها ؟ الذي أمـرت أن أؤدهـا إليـ

إىل أحد غريه ؛ تكون األمانة بـالقول فـأقول لـك مـثال: بلـغ سـالمي فالنـا ، فـإذا قلـت: نعـم فقـد حتملـت فالبـد أن 

: إن ذكرت ، أو ال أحتمل ، فأنـت علـى خيـار ؛ لكـن إذا قـال: بلـغ سـالمي فالنـا تؤدي إليه السالم ؛ أما إن قلت

هــذه أمانــة وقــد أمــرك اهللا أن تؤديهــا إىل أهلهــا ، وســيأيت إن شــاء اهللا يف ، فقلــت: نعــم أبلغــه، فالبــد أن تبلغــه ألن 

واحلكـم هنـا  (( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل )) (( إذا حكمـتم )) بيان الفوائد أنواع األمانات .

مل يقيــد أناســا  ))(( بــين النــاس  الفصــل يعــين إذا أردمت أن تفصــلوا بــني النــاس يف مشــاجرام فــاحكموا بالعــدل ، و



دون أناس فيكون عاما حىت لو أراد اإلنسان أن حيكم بني أبيه وبـني رجـل أجنـيب فهـو داخـل يف اآليـة ، بـني مسـلم 

العـدل  فمـا هـو العـدل ؟ (( أن تحكموا بالعـدل )) . (( بين الناس ))وكافر هو داخل يف اآلية ؛ ألن اآلية عامة 

يمة الــيت لـــيس فيهـــا ميـــل ؛ وال حكـــم أعــدل مـــن حكـــم اهللا ؛ وعلـــى هـــذا يف األصــل االســـتقامة ومنـــه العصـــا املســـتق

فــاحلكم بالعــدل أن حتكــم بيــنهم بشــريعة اهللا ، هــذا هــو احلكــم ؛ ألننــا نعلــم أنــه ال أحــد أحســن مــن اهللا حكمــا وال 

وجــه يف أيــش ؟ أي بشــريعة اهللا ؛ فــإن قــال قائــل: مــا  (( أن تحكمــوا بالعــدل ))أحــد أعــدل مــن اهللا فصــال ؛ فــإذا 

؟ نقـــول: ألن  (( إذا حكمـــتم بـــين النـــاس ))وقولـــه:  (( أن تـــؤدوا األمانـــات إلـــى أهلهـــا ))االرتبـــاط بـــني قولـــه: 

األمانــات كاملقدمــة بــني يــدي األحكــام ، فمنهــا مــثال الشــهادة ، الشــهادة وهــي حتمــل اإلنســان أن خيــرب حــق غــريه 

األمانات كاملقدمـة بـني يـدي احلكـم بـني النـاس ،  على غريه ، هذه تكون مؤداة عند من ؟ عند احلكام فكان تأدية

 (( نعمـــا )) و (( نعمـــا ))قراءتـــان:  (( نعمـــا ))ويف  (( إن اهللا نعمـــا يعظكـــم بــه ))مث أثــىن اهللا هـــذا األمــر فقـــال: 

ـــه (( وأصـــلها: نعممـــا ؛ لكـــن حصـــل فيهـــا إدغـــام ؛ واملوعظـــة قـــال العلمـــاء: هـــي ذكـــر  )) إن اهللا نعمـــا يعظكـــم ب

نـة برتغيـب أو ترهيـب ، ذكـر األحكـام يعـين تـذكر حكـم اهللا عزوجـل مقرونـا برتغيـب أو ترهيـب ، إن  األحكام مقرو 

(( إن اهللا نعمــا يعظكــم بــه إن اهللا كــان كــان طلبــا فهــو مقــرون بالرتغيــب وإن كــان يــا فهــو مقــرون بالرتهيــب ؛ 

 تفعلــوا فتــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا اجلملــة هــذه اســتئنافية كالتحــذير والتهديــد مبــا ســبق يعــين إن ملســمعيا بصــيرا )) 

    .وحتكموا بني الناس بالعدل فإن اهللا تعاىل مسيع بأقوالكم وبصري بأفعالكم وسيعاقبكم على خمالفاتكم 

الظل ال يكون إال من شيء فوقه حرارة واجلنة ليس فيهـا مشـس كمـا  ظليال ... )) (( ظاليف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ يرون فيها شمسا وال زمهريرا ))(( ال قال اهللا تعاىل: 

  تكلمنا على هذا يف التفسري لكن ميكن أنت ما حضرت ؟ ما بيناها ؟  الشيخ :

  ال ،  السائل :

أنـه مــا  يت مـن قبــل العـرش ، نـور ؛ الظـل ذكرنـا ذلـك ، قلنـا هــذا الظـل عبـارة عـن شـيء حيصــل مـن نـور يـأ الشـيخ :

العلمـاء إن ذلـك يكـون مـن نـور خيـرج مـن عنـد العـرش فيكـون هنـاك فيها مشـس وال فيهـا قمـر وال يفء ؛ لكـن يقـول 

  ظل ؛ اآلن جتد أنه لو كان بينك وبني نور الفجر جسم أليس جتد هلذا اجلسم ظال ؟ 

  بلى ؛  السائل :

  . هو هذا الشيخ :

  ر الفجر . كذلك ؛ أو ذا النور الذي يكون كنو   ل التقدير يعين لو كان هلا ظل لصارإما أنه على سبي الشيخ :

كمـا أعطـى النـيب صـلى اهللا عليـه هـل جيـوز اإلعطـاء مـن بيـت املـال للعـاجز عـن أداء الكفـارة  متـر جـيء بـه  السائل :



  ؟وآله وسلم مترا من الصدقة للصحايب الذي مل جيد شيئا يؤدي به الكفارة 

ال ، ال يـــؤتى ؛ ألنـــه إذا كـــان عـــاجزا عـــن الكفـــارة ســقطت عنـــه ؛ لكـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  الشــيخ :

  ؛  ( واهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر مني )أعطاه حلاجته ألنه قال: 

  قبل ذلك قال تصدق على هذا ؟  السائل :

  أن يعلم حباله كيف ؟قبل  الشيخ :

  هللا عليه وآله وسلم قال تصدق به ؟النيب صلى املا ذكر   السائل :

  نعم ظن أنه حاله ماشية ، ظن إنه ما عليه حاجة لكنه ال جيد ما يتصدق به لكن أموره ماشية ؛  الشيخ :

  غري واضح ؟  السائل :

ألنه قال ال أستطيع أن أتصدق يعين مـا عنـده إال مقـدرا كفايتـه فقـط ،  ( خذ وتصدق به )قال الرسول:  الشيخ :

  فقال: خذها وتصدق ، فلما ما فيه أهل بيت أفقر مين ، قال تصدق على أهل بيتك ؛ 

  على هذا لو جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص نعطيه ؟ السائل :

  نعطيه من أين ؟  الشيخ :

  من بيت املال ؛  السائل :

  ش ؟ ألي الشيخ :

  ليتصدق ؛  السائل :

  نعطيه ليكفر  ؟ الشيخ :

  ليتصدق به كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟   السائل :

ألن التمــر الــذي جــاء قــد  ( خــذ هــذا وتصــدق بــه )هــذا الرجــل أعطــاه الرســول حلاجتــه ، يف األول قــال:  الشــيخ :

  يكفر به وال بأس . ع له أحد من بيت املال أو منيكون من الزكاة ال ندري أمن الزكاة أو من غريها ، فإذا ترب 



هل جيوز اإلعطاء من بيت املال للعاجز عن أداء الكفارة كما أعطى النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم متـرا  السائل :

  من الصدقة للصحايب الذي مل جيد شيئا يؤدي به الكفارة ؟

ال ، ال يـــؤتى ؛ ألنـــه إذا كـــان عـــاجزا عـــن الكفـــارة ســقطت عنـــه ؛ لكـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  الشــيخ :

  ؛ ( واهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر مني ) أعطاه حلاجته ألنه قال: 

  قبل ذلك قال تصدق على هذا ؟  السائل :

  قبل أن يعلم حباله كيف ؟ الشيخ :

   هللا عليه وآله وسلم قال تصدق به ؟النيب صلى ا ملا ذكر  السائل :

  نعم ظن أن حاله ماشية ، ظن إنه ما عليه حاجة لكنه ال جيد ما يتصدق به لكن أموره ماشية ؛  الشيخ :

  غري واضح ؟  السائل :

ألنه قال ال أستطيع أن أتصدق يعين مـا عنـده إال مقـدرا كفايتـه فقـط ،  : ( خذ وتصدق به )قال الرسول الشيخ :

  ذها وتصدق ، فلما ما فيه أهل بيت أفقر مين ، قال تصدق على أهل بيتك ؛ فقال: خ

  على هذا لو جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص نعطيه ؟  السائل :

  نعطيه من أين ؟  الشيخ :

  من بيت املال ؛  السائل :

  أليش ؟  الشيخ :

  ليتصدق ؛  السائل :

  نعطيه ليكفر  ؟ الشيخ :

  ليتصدق به كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟   السائل :

ألن التمــر الــذي جــاء قــد  ( خــذ هــذا وتصــدق بــه )هــذا الرجــل أعطــاه الرســول حلاجتــه ، يف األول قــال:  الشــيخ :

ع لــه أحــد مــن بيــت املــال أو مــن يكــون مــن الزكــاة مــا نــدري أمــن الزكــاة أو مــن غريهــا ، فــإذا تــربع لــه أحــد ، إذا تــرب 

  به وال بأس ؛ يكفر 

  سيتربأ ؟  السائل :

   مع أنه ال جيد هذا ما هو على سبيل الوجوب . ( خذ هذا وتصدق به )أي نعم ؛ يعين قوله باألول:  الشيخ :

  احلكم املرتب على وصف يقوى بقوة هذا الوصف ويضعف بضعفه فما معناه ؟ السائل :



مالـك ، كـل مـن كـان أفقـر فهـو أحـق ، إذا أقـول مـثال:  معناه واضح يعـين مـثال إذا قلـت: أعـط الفقـري مـن الشيخ :

  عزر الفاسق ، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزير .

إذا اغتســل إنســان وقــد توضــأ قبــل البــدء بالغســل مث مــر يــده أثنــاء الغســل علــى فرجــه بــدون قصــد فهــل  الســائل :

  ينقض وضوئه أم عبارة عن ملس خفيف ؟

يــنقض الوضــوء إال إذا كــان للشــهوة ؛ وعلــى هــذا فلــو أصــابت يــده ذكــره يف الصــحيح أن مــس الــذكر ال  الشــيخ :

  أثناء الغسل فليستمر وال شيء عليه .

  فيها قراءتان ؟  (( وإن تك حسنة )) مراجعة ما سبق . الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ما مها ؟  الشيخ :

    (( حسنة )) الطالب :

  والثانية ؟  الشيخ :

  . (( حسنة )) الطالب :

    (( يضاعفها ))ويف  الشيخ :

  . (( يضعفها ))و (( يضاعفها ))قراءتان أيضا  الطالب :

   كيف يكون التضعيف ؟ احلسنة حبسنتني أو كيف ؟ الشيخ :

  احلسنة بعشر أمثاهلا أو أكثر . الطالب :

  ؟  (( راعنا ))ماذا يريدون بقوهلم:  الشيخ :

  راعنا من الرعونة ،  الطالب :

  أصابك اهللا بالرعونة .يعين  الشيخ :

  ما معىن الطمس ؟ الشيخ :

  اهللا تعاىل يطمس على وجوههم ؛ إما كناية عن تغيري قلوم أو  ؛   الطالب :

  يعين حتتمل معنيني: األول طمس احلقيقي ،  الشيخ :

  يعين يطمسهم كما طمس أصحاب السبت جعل منهم القردة واخلنازير ؛  الطالب :

    ال األنف ، الشفتني ؟ زيل مثيعين ي الشيخ :



ســيكون علــى معنـــاه احلقيقــي أو علــى املعنـــوي ؛ إن كــان معنويــا فهـــو أن يــردهم اهللا عـــن  قيــل: الطمـــس الطالــب :

  ح إذا طمس الوجوه  احلق واستمعي

  ؛  )أو لخالفن اهللا بين وجوهكم فتختلف وجوههم ال تختلفوا ( : هيعين الوجهات مثل قول الشيخ :

  الطمس احلقيقي بأن يطمس الوجه  الطالب :

  حىت يكون كخف البعري مث يدار إىل اخللف . الشيخ :

  من أصحاب السبت ؟  الشيخ :

  قوم من بين إسرائيل ؛  الطالب :

  ويش شأم ؟  الشيخ :

  اهم اهللا سبحانه وتعاىل عن الصيد يوم السبت فاحتالوا وكانوا ؛  الطالب :

  على طول ؟ حرم عليهم اليوم واحتالوا باكر ؟  الشيخ :

ال ؛ يوم أن يسبتوا يأيت هلم حيتام شرعا فلما طـال علـيهم األمـد وقسـت قلـوم احتـالوا وكـانوا ينسـبون  الطالب :

الشـــباك يـــوم الســـبت ويـــوم األحـــد يأخذونـــه ويقولـــون حنـــن مـــا صـــيدنا الســـبت فـــاهللا ســـبحانه وتعـــاىل مســـخهم قـــردة 

  وخنازير ؛ 

  قردة ؟ بأي دليل أنه مسخهم قردة ؟  يخ :الش

 لمـا نكـاال (( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين فجعلناهـا الطالب :

  ؛  )) للمتقين وموعظة خلفها وما يديها بين

  ازير ؟ قردة لكن األخ يقول وخنازير ؟وأين الدليل على أنه جعلهم خن الشيخ :

  ال أذكر اآلن آية لكن ذكروا يف هذا أن صغارهم قردة وكبارهم جعلهم خنازير ؛  :الطالب 

  أين الدليل ؟ الشيخ :

  ما أدري آية ذكرت يف هذا ؛  قالوا يف تفسريه  الطالب :

 وجعــل عليــه وغضـب اهللا لعنــه مـن اهللا عنــد مثوبــة ذلـك مــن بشـر أنبــئكم هــل (( قـلقـول اهللا تعــاىل:  الطالـب :

    السبيل )) سواء عن وأضل مكانا شر أولئك الطاغوت وعبد والخنازير القردة منهم

    حيتاج إىل تثبت ؛إذا إن اخلنازير هم أصحاب السبت أو قوم آخرون مسخوا خنازير ؟  الشيخ :

   (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))ما معىن من قوله:  الشيخ :

  هلا معنيان: دون الشرك ؛ وما سوى الشرك ؛  الطالب :



  ما سوى ذلك ؟ إذا الكفر داخل حتت املشيئة هو سوى الشرك ؟  وأيهما أرجح ؟ الشيخ :

  األرجح ما دون ذلك  الطالب :

  يعين ما هو أقل من الشرك وأما الكفر والشرك فكالمها ال يكفران . الشيخ :

  ه ال يضر مع اإلميان معصية ؟ هل يف هذه اآلية متمسك للمرجئة يف أن الشيخ :

  وهم يقولون إا تقع مكفرة ، إذا ليس هي دليل على قول املرجئة بل دليل على ضد قوهلم . الشيخ :

  من الذين يزكون أنفسهم ؟  الشيخ :

  اآلية عامة ؛ الطالب :

  وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم ؟   الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ماذا قالوا ؟  الشيخ :

  ؛  أبناء اهللا وأحبائه ))(( نحن قالوا  الطالب :

  والنصارى ؟ والنصارى ؟ والنصارى قالوا ذلك ؟  الشيخ :

    (( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبائه ))نعم  الطالب :

  إذا اجلميع زكوا أنفسهم . الشيخ :

  ؟  (( بل اهللا يزكي من يشاء ))ما فائدة اإلضراب يف قوله:  الشيخ :

  قالوهم ؛  إبطال ما الطالب :

    كنا وأعط نفوسها تقواها وزكها ـ يعين وأن التزكية ليست إليهم بل هي إىل اهللا عزوجل ـ اللهم ز  الشيخ :

أولئــك القــوم الــذين يقولــون الغــرب أهــدى منــا ســبيال يف صــدق امليعــاد والــدفاع عــن حقــوق اإلنســان ومــا  الشــيخ :

  أشبه ذلك هل يشبهون هؤالء أو ال ؟ 

    نعم ؛  الطالب :

  وجه املشاة ؟  الشيخ :

  ؛  يقولون الطالب :

  . (( للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))وهؤالء يقولون  الشيخ :

  ما هو احلسد ؟  الشيخ :



متين زوال نعمة اهللا على الغري ؛ وقال شـيخ اإلسـالم: احلسـد كراهـة مـا أنعـم اهللا ـا علـى الغـري سـواء متـىن  الطالب :

  أم ال . الزوال

  يقع يف بعض األحيان حسد يف القلب بغري اختيار اإلنسان فهل يأمث على ذلك ؟  الشيخ :

  ال يأمث ملا يكون يف قلبه من احلسد  الطالب :

( إذا حسـدت فـال علـى احملسـود ؛ لقولـه يف احلـديث:  يـه أن حيـاول الـتخلص منـه وأال يبـغولكن جيـب عل الشيخ :

  .)  تبرغ

 فضـله مـن اهللا آتـاهم مـا علـى الناس يحسدون (( أمملا قبلها ؟  (( فقد آتينا آل ابراهيم ))ما مناسبة  الشيخ :

  ما مناسبتها ملا سبق ؟  عظيما )) ملكا وآتيناهم والحكمة الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد

 آتينــا آل ابــراهيم ... )) (( فقــدأــم ال يســتطيعون منــع مــا أنعــم اهللا بــه علــى هــؤالء ، قــال اهللا تعــاىل:  الطالــب :

  راهيم ؟ يعين إن الناس هم آل اب الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

    كيف يكون ؛ الشيخ :

علـى اهللا سـبحانه وتعــاىل فضـله واسـع يؤتيـه مــن يشـاء كمـا أن اهللا عزوجـل أنعــم علـى حممـد عليـه الصــالة  الطالـب :

  ؛ م وعلى ذريته النبوة والكتاب ة والسالوالسالم ذه الرسالة فقد أنعم اهللا على ابراهيم عليه الصال

  ه قال: كيف حتسدون الناس وأنتم قد آتاكم اهللا من فضله ألنكم من بين إسرائيل .كأنيعين   الشيخ :

  هل يف اآلية ما يرد على اجلهمية واألشاعرة الذين ينكرون حكمة اهللا يف أفعاله ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  (( إن اهللا كان عزيزا حكيما )) قوله: يف  الطالب :

  وال فيه شيء آخر بعد ؟  الشيخ :

  ؛  احلكمة يف  الطالب :

لكن هل يف اآلية ما يدل على ذلك ؟ صحيح حكيم يؤخذ منهـا احلكمـة لكـن نريـد أيضـا يف اآليـة دلـيال  الشيخ :

  آخر ؟ 

  الم التعليل ؛  الطالب :

  أين هي ؟  الشيخ :



  (( ليذوقوا العذاب )) يف قوله:  الطالب :

فــإن  الم التعليــل تفيــد إثبــات العلــة يف أفعــال اهللا عزوجــل ، وهــذا هــو املتعــني وهــو الصــحيح الشــك فيــه . الشــيخ :

قــال قائــل: إذا أثبــتم تعليــل أفعــال اهللا فقــد أثبــتم أنــه يفعــل لغــرض واهللا منــزه عــن األعــراض واألبعــاض واألغــراض ، 

   منزه عن األبعاض واألعراض واألغراض ؟ عبارة مزقت متاما واهللا

  ؛  (( هو الذي ... ))نرد عليهم بقول اهللا سبحانه وتعاىل:  الطالب :

  ما يكفي ؛  الشيخ :

  أن ربط األحكام بعلل ليس حلاجة اهللا بذلك ؛  الطالب :

  لكن حباجة من جعلت هلم ؛ واضح ؟ . الشيخ :

الضـابط الـذي  ن هؤالء جمرمـون فمـن احلكمـة أن يعـاقبوا بقـدر اجلرميـة .ما فائدة يذوقوا العذاب ؟ نقول أل الشيخ :

ال حلكمـة ؛ واألعـراض ، مـاذا يريـدون بـاألعراض  يعين احلكمة ، فعله رد املشيئة ذكرت اآلن ، منزه عن األغراض

  ؟ 

  الصفات الفعلية ،  الطالب :

السـماء الـدنيا وال اسـتوى علـى العـرش وال يـأيت يـوم الصـفات الفعليـة ، يقـول إن اهللا مـا ميكـن أن ينـزل إىل  الشيخ :

  القيمة ؛ ألن هذه أعراض ؛ وعن األبعاض ؟ 

  مثل اليد والوجه والعني ؛  الطالب :

  بعده ؟  الشيخ :

  يقول: هل االتصال بالتليفون على األقارب البعيدين للسالم عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم ؟ السائل :

  يدخل يف صلة الرحم .اجلواب: نعم إنه  الشيخ :

رجـــل اكتســـب مـــاال مـــن بيـــع احملرمـــات مث تـــويف ولـــه مـــال والورثـــة حبـــرية مـــن أمـــرهم هـــل يتصـــرفون باملـــال  الســـائل :

  يتصدقون به على أنه ال جيوز هلم حيازته ؟ويقسمونه أم 

هه ؛ وأمـا إذا مل إن كان هـذا املـال لـه مـالك معلومـون فإنـه يـرد إلـيهم مثـل أمـوال الغصـب والسـرقة ومـا أشـب الشيخ :

  يكن له مالك معلومون فإنه للورثة .

هـل نقـول إن ابـراهيم عجـز عـن إجابـة  (( ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم فـي ربـه ... ))قال اهللا تعاىل:  السائل :

  انتقل إىل جهة أخرى ؟ (( أنا أحيي وأميت ))حجة منرود األوىل عندما قال: 

  كنه أراد أن ال يطيل اجلدل بذكر شيء ال ميكنه أن جييب عنه .ما تقولون ؟ ال ما عجز ؛ ل الشيخ :



 أن النــاس بــين حكمــتم وإذا أهلهــا إلــى (( إن اهللا يــأمركم أن تــؤدوا األمانــاتأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 وأطيعــوا اهللا أطيعــوا آمنــوا الــذين أيهــا بصــيرا يــا ســميعا كــان اهللا إن بــه يعظكــم نعمــا اهللا إن بالعــدل تحكمــوا

 اآلخـر واليـوم بـاهللا تؤمنـون كنـتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول

  .تأويال ))  وأحسن خير ذلك

(( إن اهللا يــأمركم أن اآليــة األوىل  أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، اآليــة األوىل تكلمنــا عليهــا ؟ بقيــت الفوائــد .

مــن فوائــدها: بيــان عظمــة اهللا عزوجــل ؛ وذلــك حيــث عــرب عــن نفســه تبـــارك  إلــى أهلهــا ... )) تــؤدوا األمانــات

ومــن  ومثــل هــذا التعبــري قــال علمــاء البالغــة إنــه يــدل علــى التعظــيم . (( إن اهللا يــأمركم ))وتعــاىل بصــيغة الغائــب 

عليـك أن حتفظهـا فيمـا  فوائدها: وجوب حفظ األمانـات يف مـا حتفـظ بـه عـادة ؛ فـإذا أعطـاك إنسـان دراهـم وجـب

حتفـــظ بـــه عـــادة ؛ ووجـــه ذلـــك أنـــه مـــن الزم أدائهـــا حفظهـــا ألن مـــن مل حيفظهـــا ال ميكـــن أن يؤدهـــا ، فـــإذا أعطـــاك 

وســـرقت فأنـــت ضـــامن ؛ ملـــاذا ؟ ألن هـــذا تفـــريط يف اجلـــواب ، فالواجـــب أن  اهـــم ووضـــعتها يف فرجـــة أو يف رفدر 

تهــا للــربد أو للحــر أو للجــوع أو للعطــش فأنــت ضــامن ؛ ملــاذا ؟ حتفظهــا يف الصــناديق ؛ إذا أودع عنــدك يمــة وترك

ومـن  فإن اهللا أمرك أن تؤدي األمانـات إىل أهلهـا ومـن الزم أدائهـا حفظهـا حـىت تـؤدى كمـا أخـذت .ألنك فرطت 

ومــن فوائــدها: رد أنــه  فوائــدها: مســو ديــن اإلســالم ، حيــث أمــر بــرد األمانــات ؛ وهــذا الشــك مــن حســن املعاملــة .

لى املؤمتن أن يؤديها إىل أهلها ؛ وأهلهـا إمـا صـاحبها أو مـن يقـوم مقاملـه ؛ فـإذا أودعـك شـخص مـا وديعـة جيب ع

وجـب عليـك أن تؤديهـا إليـه أي إىل الوكيـل فمات فمن أهلها من بعده ؟ ورثته ؛ كذلك لو وكل من يقبضها منك 

ظ الســـر فيمـــا يكـــون بينـــك وبـــني ومـــن فوائـــدها: وجـــوب حفـــ وال تقـــل إين ال أعطيـــك ألن الـــذي أودعـــين ســـواك .

وهو عام يف أمانات األمـوال وأمانـات األقـوال وأمانـات األحـوال أيضـا  ((  األمانات ))صاحبك من قول ؛ لقوله: 

؛ وهلذا ورد الوعيد الشـديد فـيمن تفـدي إليـه زوجتـه ويفـدي إليهـا مث يصـبح يتحـدث مبـا جـرى بينهمـا وأن هـذا شـر 

ومـــن فوائـــدها: وجـــوب أداء الشـــهادة كمـــا حتمـــل ، وجـــوب أداء الشـــهادة علـــى  مـــة .النــاس منزلـــة عنـــد اهللا يـــوم القي

الشــاهد كمــا حتملهــا ؛ ملــاذا ؟ ألن الشــاهد مــؤمتن فيجــب عليــه أن يــؤدي الشــهادة كمــا حتملهــا مــن غــري زيــادة وال 

ه املعـىن فإنـه ال بـأس وهل جيوز أن يؤديها باملعىن ؟ اجلواب: نعم إذا كان عاملـا بـاملعىن ومل حيـذف مـا يتغـري بـ نقص .

(( وإذا حكمـتم بـين النـاس أن ومن فوائدها: وجوب احلكم بني النـاس بالعـدل ؛ لقولـه تعـاىل:  أن يؤدها باملعىن .

والعــــدل أنــــواع كثــــرية ؛ ولنضــــرب هلــــذا مــــثال بالقاضــــي ، القاضــــي جيــــب عليــــه أن يعــــدل بــــني  تحكمــــوا بالعــــدل ))

، ال يقدم أحدا على أحد حىت لو كان اخلصم كـافرا مـع مسـلم فإنـه اخلصمني يف كل شيء ، أوال يف الدخول عليه 

ال يقدمه عليه ؛ ألن املقام مقام حكم واحلكم جتب فيه العدالـة ، فضـل املسـلم علـى الكـافر الشـك فيـه لكـن اآلن 



ل نظـر مها سواء يف احلكم وإن كان بعض العلماء رمحهـم اهللا قـال إنـه يقـدم املسـلم يف الـدخول ؛ لكـن يف هـذا القـو 

والصـــواب أنـــه يعـــدل بينهمـــا يف الـــدخول ؛ ثانيـــا: يف الـــس ، ال جيلـــس أحـــدمها يف مكـــان رفيـــع كعلـــى كنـــف مـــثال 

والثــــاين علــــى األرض ، أو أحــــدمها علــــى فــــراش والثــــاين علــــى األرض ، البــــد أن يعــــدل بينهمــــا يف الــــس ويكــــون 

؟ النظـر ، ال ينظـر إىل أحـدمها نظـرا  عـىن اللحـظظ؛ ويش مجملسهما سواء ؛ الثالث: البد أن يعدل بينهما يف اللح

يف اللفـظ ، ال يكلـم  باردا وإىل الثاين نظرا حارا يكاد خيرق رأسه ؛ بل الواجب أن ننظر إليهما نظـرا سـويا ؛ الرابـع:

ده أحدمها بشدة واآلخر بلني ؛ واخلامس: بااللتفات ، ال ينظر إىل أحـدمها عنـد خماطبتـه بوجـه والثـاين ينظـر إليـه خبـ

مصــعرا خــده ، ال ؛ والســادس: يف االســتخالص احلجــة ، ال يقــاطع أحــدمها يف حجتــه واآلخــر ميهلــه ؛ فــإذا جيــب 

عليـه العـدل يف كـل شـيء يعاملهمـا فيـه ؛ ومـن العـدل أيضــا العـدل بـني الزوجـات يف كـل مـا يسـتطيع ؛ ومـن العــدل 

ذا أعطــى األنثــى أعطــى الــذكر وإذا أعطــى أيضــا العــدل بــني األوالد يف كــل شــيء ، كــل شــيء يســتطيع يف العطايــا إ

األنثى أعطى الـذكر والصـحيح أنـه يعطـي الـذكر مثـل حـظ األنثيـني ؛ حـىت كـان بعـض السـلف يعـدل بـني أوالده يف 

القبل ؛ أيش معىن يف القبل ؟ يعـين إذا قبـل واحـد قبـل الثـاين ، وهـذا صـحيح ، الصـبيان الصـغار أمـا الكبـار فشـيء 

ار تــرى الصــيب إذا رآك قــد قبلــت الثــاين يــأيت ويــزاحم يــدخل خــده عليــك يعــين البــد أن آخــر ؛ لكــن الصــبيان الصــغ

تقبله حىت يف اجللوس مثال إذا جلس واحد على رجلك جاء الثاين يركب وجلس علـى الرجـل الثانيـة ، هـذه مطالبـة 

حال الواجـب علـى  ، هو اآلن حيتج ويقول ملاذا تفعل ويأخذ حقه بالقوة ؛ فعلى كلواحتجاج لكن حنن ال نعرف 

اإلنســان أن يعــدل بــني أوالده ؛ كــذلك مــن العــدل أن يعــدل مــع نفســك يف معاملــة غــريه ، ال يريــد مــن النــاس أن 

ــالوا علــى النــاس يأخــذ حقــه كــامال وهــو يــبخس النــاس ، وقــد قــال اهللا تعــاىل:  ــذين إذا اكت (( ويــل للمطففــين ال

يعطـــون احلـــق الـــذي علـــيهم  م أو وزنـــوهم يخســـرون ))(( وإذا كـــالوهيعـــين يأخـــذون حقهـــم موافيـــا  يســـتوفون ))

، العـدل أن تعامـل النـاس مبـا حتـب أن يعـاملوك بـه ؛ وهلـذا شـدد النـيب صـلى اهللا عليـه  ناقصا ، هذا ليس مـن العـدل

ــه مــا يحــب لنفســه )وآلــه وســلم يف هــذه املســألة وقــال:  وهــذه هــي آداب  ( ال يــؤمن أحــدكم حتــى يحــب ألخي

فوائدها: التعبري بالعدل دون املساواة ، التعبري بالعـدل دون املسـاواة ، والغريـب أن كثـريا العصـريني ومن  اإلسالمية .

جتدهم شغوفني يف التعبري  باملساواة دون العدل ، ال تكاد جتد أحد منهم يقول الدين اإلسـالمي ديـن العـدل ؛ بـل 

ا اسـتخدمت هـذه الكلمـة املسـاواة هـل هـي واردة علينـا الـدين اإلسـالمي ديـن املسـاواة ، وال أدري ـ واهللا أعلـم ـ ملـاذ

مـن اخلــارج أم مـا أدري ؛ ألنــك إذا قلـت مســاواة دون العـدل قالــت األنثـى أنــا البـد أن أعامــل كمـا يعامــل الرجــل ، 

وقال الرجل الساقط الذي ال خري فيه البد أن يعامـل كمـا يعامـل الشـريف ، وهلـم جـرا ؛ لكـن إذا اسـتعملنا العـدل 

  أن ننزل كل إنسان منزلته . فمعناه



  أم تطلب من أمها مبلغا من املال شهريا مع العلم بأا ليست حمتاجة ؟ السائل :

  ما يلزمها شيء ؛ إذا مل يرضها ما عليها . كان ال يضرها فهو من الرب ؛إذا   الشيخ :

ي يف بالدنـا األردن فهنـاك ما حكم الصالة يف مسجد فيه قرب سواء كـان صـحايب أو تـابعي أو غـريه كالـذ السائل :

  مسجد فيه قرب أيب عبيدة ومسجد فيه ضرار بن أزور وغريه ؟

هــل يتحقــق أن فيــه هــؤالء ؟ كــالم معــروف عنــد النــاس ؛ الظــاهر أنــه مــا يتحقــق هــذا الشــيء ؛ لكــن علــى   الشــيخ :

فيــه ، وإن قــرب  كــل حــال القاعــدة يف هــذا الشــيء إن بــين املســجد علــى القــرب وجــب هــدم املســجد وال جتــوز الصــالة

بعد بناء املسجد وجب نفسه ، القرب ودفنه مـع النـاس ؛ وأمـا الصـالة فـإن كـان القـرب يف القبلـة فإنـه ال جتـوز الصـالة 

( ال تجلسـوا علـى القبـور وال تصـلوا إليهـا نيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال: إليه حلديث أيب مرثد الغنوي أن ال

   املسجد صحيحة ألن اإلمث من الذي قرب امليت يف هذا املسجد .فالصالة يف يف جانب آخروإن كان  )

     سؤال عن املسجد األموي يف دمشق الذي فيه قرب حيىي بن زكريا عليه السالم املزعوم ؟ السائل :

هذا ال عربة به العربة بالواقع ؛ ألن ما فيه أحـد قـربه معلـوم إال الرسـول عليـه الصـالة و السـالم مـن األنبيـاء  الشيخ :

  أما هذا ال عربة به . ( إنه عند كثيب األحمر ولو كنت هنا في ... )وقرب موسى كان الرسول يعلمه قال: 

 فــإن مــنكم األمــر وأولــي الرســول وأطيعــوا اهللا واأطيعــ آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

  . تأويال )) وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم

 (( إن اهللا يـأمركم أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا ... ))أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

ومــن فوائــدها: ثنــاء  وأخــذنا مــن هــذه اآليــة فوائــد أظــن مخســة ؟ مثانيــة ، آخرهــا ؟ التعبــري عــن العــدل دون املســاواة .

وشـيء أثـىن اهللا  (( إن اهللا نعمـا يعظكـم بـه ))اهللا سبحانه وتعاىل على ما يوجهه من األحكـام إىل العبـاد ؛ لقولـه: 

(( إن أن األحكام الشرعية تسمى موعظة ؛ ألن اهللا تعـاىل قـال:  ومن فوائدها: عليه البد أن يكون يف قمة اخلري .

ومــن فوائــدها: كمــال  مــع أنــه لــيس فيهــا وعيــد ولــيس فيهــا ديــد وإمنــا فيهــا بيــان أحكــام .اهللا نعمــا يعظكــم بــه )) 

اهللا ازداد حكم اهللا عزوجل ؛ وذلك بثناء اهللا عليه وكونه موعظة للقلوب ؛ وهلذا كلما ازداد اإلنسان متسـكا بطاعـة 

ومــن فوائــدها: إثبــات هــذين االمســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: الســميع والبصــري ؛ وتكلمنــا   إميانــا ويقينــا ورغبــة يف اخلــري .

كثـــريا علـــى معـــىن الســـميع وأظـــن ال حاجـــة إىل إعـــادة الكـــالم فيـــه لوضـــوحه ؛ والبصـــري كـــذلك اســـم مـــن أمســـاء اهللا 

هـل فيـه إثبـات السـمع والبصـر هللا ؟  مبا ال حيتاج معـه إىل اإلعـادة .متضمن للبصر ، وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق 

نعــم ؛ ألن القاعــدة أن كــل اســم هللا فهــو متضــمن لصــفة وال عكــس ، الصــفة ال يشــتق منهــا اســم هللا إال إذا تســمى 

هــل بــه جــل وعلــى ، واالســم يثبــت منــه صــفة ألن مجيــع أمســاء اهللا مشــتقة ممــا مــن املعــاين الــيت تــدل عليــه ؛ وعلــى ف



لكــن ال نســـميه بــالواعظ ، أفعالـــه وصـــفاته ال  (( إن اهللا نعمـــا يعظكـــم بـــه ))نســمي اهللا بـــالواعظ ؟ مــع أنـــه قــال: 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اهللا مث قــال اهللا تعــاىل:  .يشــتق منهــا أمســاء لــه ؛ أمــا أمســاءه فإــا تتضــمن الصــفات 

اء وقــد ســبق أن تصــدير احلكــم بالنــداء يــدل علــى العنايــة بــه ؛ صــدر اهللا هــذه اآليــة بالنــد وأطيعــوا الرســول ... ))

ألن النداء يطلب منه انتباه املنادى ملا يلقى إليه ؛ أعرفتم ذلـك ؟ ويف النـداء بوصـف اإلميـان إشـارة إىل أن مـا يـذكر 

نقــص يف مــن مقتضــيات اإلميــان يعــين أن مــا يــذكر وامتثالــه مــن مقتضــيات اإلميــان ؛ وفيــه أيضــا أن عــدم القيــام بــه 

اإلميان ؛ ألنك إذا قلت للـؤمن : يـا مـؤمن افعـل كـذا ، ومل يفعـل فإنـه البـد أن يـنقص إميانـه ألنـه وجـه إليـه اخلطـاب 

باسم اإلميان أو بوصف اإلميـان فـإذا مل ميتثـل هـذا اخلطـاب نقـص إميانـه ؛ وقـد روي عـن عبـد اهللا بـن مسـعود رضـي 

فأرعهـا مسعـك فإمـا خـري تـؤمر بـه وإمـا شـر تنهـى  أيهـا الـذين آمنـوا ))(( يا اهللا عنه أنه قال " إذا مسعت اهللا يقـول 

آمنـوا مبـن ؟ آمنـوا بـاهللا ومبـا جيـب اإلميـان  (( يا أيها الذين آمنوا ))عنه " والذي يف هذه اآلية خري نؤمر به ؛ قال: 

ا جيــب اإلميـان بــه وهــي بـه ، وأركــان اإلميـان كمــا عــرفتم سـابقا كمــا هــو معـروف ، أركــان اإلميـان ســتة ، يعــين آمنـوا مبــ

(( أطيعـوا اهللا وأطيعـوا ستة أشياء: اإلميان باهللا ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقدر خريه وشره ؛ 

الطاعـــة موافقـــة األمـــر وذلـــك بفعـــل املـــأمور وتـــرك احملظـــور ؛ وهلـــذا أخـــذت مـــن املطاوعـــة وهـــي االنقيـــاد  الرســـول ))

الرســول هــو حممــد عليــه  (( وأطيعــوا الرســول  ))فقــة األمــر بفعــل املــأمور وتــرك احملظــور ؛ هــي االنقيــاد وموا فالطاعــة

الـواو حـرف عطـف ، و" أويل " معطوفـة  (( وأولي األمر مـنكم ))الصالة والسالم ، و" أل " فيه للعهد الذهين ؛ 

وهــي مبعــىن أصــحاب ، واألمــر مبعــىن الشــأن يعـين أصــحاب الشــأن فــيكم ؛ فمــن هــم أصــحاب  (( الرســول ))علـى 

الشأن ؟ قيل: هم العلماء ، وقيـل: هـم األمـراء ، واآليـة صـاحلة للمعنيـني مجيعـا ؛ وعلـى هـذا فتكـون شـاملة لألمـراء 

الـذين يوجهـون النـاس ويبينـون هلـم والعلماء ؛ أما كون العلماء أويل أمر فألم يوكل إليهم الكالم يف شرع اهللا وهـم 

أحكام اهللا الشرعية ؛ وأما كون األمراء أويل أمر فألـم هـم الـذين حيملـون النـاس علـى شـريعة اهللا ؛ والشـريعة حتتـاج 

ســابق ، وأمــر الحــق ؛ فــاألمر الســابق مــن شــأن مــن ؟ مــن شــأن العلمــاء يبينونــه ويوضــحونه ، كمــا  إىل أمــرين: أمــر

؛ وأمر الالحـق وهـو مـن  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تخفونه ))(( قال اهللا تعاىل: 

شـــان األمـــراء ، يلزمـــون النـــاس بشـــريعة اهللا ويقيمـــون حـــدود اهللا علـــى مـــن خـــالف ؛ فالكـــل عليـــه مســـئولية ؛ وـــذا 

ميكن أن ميشوا على شـيء حـىت يبينـه  التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية األمراء ؛ ألن األمراء ال

؟ العلمــــاء ، األمــــراء ال ميكــــن أن ميشــــوا علــــى شــــيء إال بعــــد بيــــان العلمــــاء ؛ وعلــــى هــــذا فشــــأن العلمــــاء يف أمــــة 

(( وأولـي األمـر اإلسالمية أعظم من شأن األمراء ؛ وجيب على األمراء اتبـاع العلمـاء فيمـا يبينونـه مـن شـريعة اهللا ؛ 

مبعــىن الشـــأن يعـــين أصــحاب الشـــأن وهــم العلمـــاء واألمـــراء ؛ و حيتمــل أن يكـــون املـــراد  مـــر ))(( األقلنـــا  مــنكم ))



باألمر طلب الفعل ممن هو دون اآلمر أو على وجه االستعالء ويكون معىن األمر أي الـذين هلـم أن يـأمروا النـاس ، 

 الـذين ويقتلـون حـق بغيـر ن النبيـين(( ويقتلون النبيين بغيـر الحـق ويقتلـو والعلماء يأمرون الناس كما قال تعاىل: 

؛ فــاألمر هنـا صـاحل ملعنيــني أيضـا: الشــأن ، وهــم العلمـاء ، واألمــراء كـذلك يـأمرون ))  النـاس مــن بالقسـط يـأمرون

(( ومل يعــد الفعـــل  (( وأولـــي األمــر مــنكم ))واألمــر الــذي هــو طلــب الفعــل علـــى وجــه االســتعالء ؛ وهنــا يقــول: 

ومل يقـــل جـــل وعـــال: وأطيعـــوا أويل األمـــر ؛ ألن طاعـــة أوالة  وأولـــي األمـــر مـــنكم ))أطيعـــوا اهللا وأطيعـــوا الرســـول 

األمــور تابعــة لطاعــة اهللا ؛ وهلــذا لــو أمــروا مبــا خيــالف طاعــة اهللا مل يقــل لــه طاعــة ، فهــي ـ أي طــاعتهم ـ طاعــة هللا 

مـن ومـن ؟ بـني أويل األمـر وهذا متوقع جدا أن حيصل النزاع ، بـني  (( فإن تنازعتم في شيء ))مث قال:  ورسوله .

بعضــهم مــع بعــض وبــني أويل األمــر مــع عامــة النــاس ؛ بــني أويل األمــر بعضــهم مــع بعــض كالعلمــاء خيتلفــون مــثال ، 

األمــراء خيتلفــون مــع العلمــاء ؛ أو مــع النــاس بــأن خيتلــف العلمــاء مــع النــاس أو خيتلــف النــاس مــع األمــراء ومــا أشــبه 

قيـــد فيشـــمل التنـــازع بـــني العلمـــاء وبـــني األمـــراء وبـــني العلمـــاء مـــع األمـــراء وبـــني ذلـــك ؛ املهـــم أن التنـــازع هنـــا غـــري م

هــذه  (( فــي شــيء ))و  (( فــإن تنــازعتم فــي شــيء ))العلمــاء مــع النــاس واألمــراء مــع النــاس ، وهــذا البــد أن يقــع 

إلى اهللا والرسـول (( نكرة يف سياق الشرط فتكون للعموم أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إىل اهللا والرسول ؛ مث قال: 

ال ميكن أن يقول قائـل أننـا نـذهب إىل اهللا عزوجـل ونتحـاكم عنـده أو نـرد األشـياء إليـه ؛ ولكـن  لى اهللا ))(( إ  ))

الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه ؛ أما إىل الرسول فهو الرد إليه شخصيا يف حياته وإىل سنته بعد وفاته صـلى اهللا عليـه 

ــتم تؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ))(( إن  وآلــه وســلم ؛  أي إن كنــتم  هــذه مجلــة شــرطية يــراد ــا اإلغــراء واحلــث كن

صادقني يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر فـامتثلوا هـذه األوامـر: طاعـة اهللا ، وطاعـة الرسـول ، وطاعـة أويل األمـر ، والـرد 

اإلميـان بـاهللا يتضـمن  (( تؤمنـون بـاهللا ))وقولـه:  عند التنازع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم ؛

اإلميـان بكـل مـا يكـون بعـد املـوت سـواء يف  (( واليـوم اآلخـر ))اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائـه وصـفاته ؛ 

ه اجلــزاء الـربزخ أو بعــد قيــام السـاعة ؛ وإمنــا نــص اهللا اليــوم اآلخـر ألنــه اليــوم الــذي يقـع فيــه اجلــزاء واليــوم الـذي قــع فيــ

   (( ذلك خير وأحسن تأويال ))البد أن حيسب له اإلنسان حسابه خوفا من أن جيازى بالسوء يوم القيمة ؛ 



 تنـازعتم فـإن مـنكم األمـر وأولـي الرسـول وأطيعـوا اهللا أطيعـوا آمنـوا الـذين أيهـا يـا: (( تتمة تفسـري اآليـة الكرميـة

(( واليـوم  )) . تأويال وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في

اإلميـان بكـل مـا يكــون بعـد املـوت سـواء يف الــربزخ أو بعـد قيـام السـاعة ؛ وإمنــا نـص اهللا اليـوم اآلخـر ألنــه  اآلخـر ))

اليــوم الــذي يقــع فيــه اجلــزاء ، واليــوم الــذي قــع فيــه اجلــزاء البــد أن حيســب لــه اإلنســان حســابه خوفــا مــن أن جيــازى 

املشار إليـه كـل مـا ذكـر مـن طاعـة اهللا وطاعـة  ))(( ذلك خير وأحسن تأويال )) (( ذلك بالسوء يف يوم القيمة ؛ 

 (( وأحسـن تـأويال ))أي يف احلـال احلاضـر  (( ذلـك خيـر ))رسوله وويل األمـر والـرد إىل اهللا والرسـول عنـد التنـازع 

أي أحســن مــآال وعاقبــة ؛ فامتثــال هــذه األوامــر األربعــة حيصــل بــه اخلــري يف احلاضــر واخلــري يف املســتقبل ، واإلنســان  

يف  . نسان ال يسعى إال خلري يف احلاضر أو خري يف املستقبل ألن املاضي مضى خبـريه و شـره وال ميكـن إعادتـهكل إ

؛ أوال: حســن التناســق بــني آيــات القــرآن الكــالم العزيــز ؛ فإنــه ملــا ذكــر أداء األمانــات واحلكــم بــني  هـذه اآليــة فوائــد

ومـن فوائـدها: وجـوب طاعـة  ك وهـو طاعـة اهللا ورسـوله .الناس بالعدل ذكر ما حيصـل بـه اخلـري أيضـا إضـافة إىل ذلـ

اهللا وإن خالفــت اهلــواء ، وإن خالفــت الواقــع ، وإن خالفــت احلــال خالفــا ملــن ميتثــل طاعــة اهللا إذا وافقــت الواقــع ومل 

طاعـة ومـن فوائـدها: وجـوب  . اتبع هواه مل يطع اهللا وإمنا هو يف احلقيقةقيد طاعة اهللا ذا فجيد معارضا ؛ ألن من 

؛ وجهـه ؟ مـا  (( وأطيعوا الرسول ))الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم استقالال ، وأن طاعته كطاعة اهللا ؛ لقوله: 

ومــن فوائــدها: الــرد  .وجهــه أن طاعــة الرســول مســتقلة ؟ ألنــه أعــاد الفعــل ومل جيعــل طاعــة الرســول تابعــة لطاعــة اهللا 

جــاء يف القــرآن ؛ واضــح ؟ ألن اهللا جعــل طاعــة الرســول اســتقالال ؛ علــى مــن كفــر بالســنة وقــال إننــا ال نقبــل إال مــا 

واحلقيقــة أن الــذي يقــول هــذا القــول مل يتبــع مــا جــاء بــه القــرآن ؛ أليــش ؟ ألن القــرآن أمــر بــأن يتبــع الرســول عليــه 

 واألرض السـماوات ملـك لـه الـذي جميعـا إلـيكم اهللا رسـول إنـي النـاس أيهـا يـا ((  قلالصالة والسالم فقال: 

تهتـدون  لعلكـم واتبعـوه وكلماتـه بـاهللا يـؤمن الـذي األمـي النبـي ورسوله باهللا فآمنوا ويميت يحيي هو إال إله ال

ومـن فوائـدها: وجـوب طاعـة أوالة األمـور ؛  وملن يقل: اتبعوه إن وجـدمت لـذلك أصـال يف القـرآن ؛ بـل هـو عـام .)) 

 أوالة األمور من طاعة اهللا ؛ ألن اهللا تعـاىل أمـر بـذلك . ومن فوائدها: أن طاعة . (( وأولي األمر منكم ))لقوله: 

(( وأولــي ومــن فوائــدها: أــم لــو أمــروا مبــا خيــالف طاعــة اهللا ورســوله فــال طاعــة هلــم ؛ ألن اهللا جعــل طــاعتهم تابعــة 

ي أمـروا ومن فوائدها: أن طاعة والة األمور واجبـة حـىت وإن مل يـأمر اهللا بـذلك الشـيء املعـني الـذ . األمر منكم ))

به ؛ وهنا البد من التقسيم ، فنقول ما أمر به والة األمور على ثالثة أقسام: القسم األول ما أمـر اهللا بـه ، والقسـم 

الثاين مـا ـى اهللا عنـه ، والقسـم الثالـث مـا مل يـرد بـه أمـر وال ـي ؛ أمـا مـا أمـر اهللا بـه فـإن والة األمـور إذا أمـروا بـه 

، مثال ذلـك أن يـأمروا  :  الوجه األول طاعة اهللا ، والوجه الثاين طاعة والة األمرصارت طاعتهم واجبة من وجهني



بـــإعالن األذان ، أن يـــأمروا بإقامـــة الصـــالة اجلماعـــة يف املســـاجد ، أن يـــأمروا بـــأداء الزكـــاة ، هـــذا واجـــب ،  بـــاألذان

أن يــأمروا مبــا ــى اهللا عنــه ، مثــل أن واجــب بــوجهني : الوجــه األول طاعــة اهللا ، والثــاين طاعــة والة األمــر ؛  الثــاين 

يقول للناس افتحوا خانات مخر ، فهذا ال يطاعون فيه ؛ أو يأمروا بقتل شخص ال حيل قلته وحنن نعلـم أنـه ال حيـل 

قتلـه وإمنـا أمـر بقتلـه عـدوانا وظلمـا فهنـا ال طاعـة لـه ؛ أمـا إذا أمـروا بقتلـه حبـق كقصـاص أو ردة أو فســاد يف األرض 

وب هلم التعزير به فإن طاعتهم يف ذلـك واجـب ؛ لكـن إذا كنـا نعلـم أنـه ظلـم بغـري حـق فإننـا ال نطيعـه أو تعزير يص

 ونعصـيهم ؛؛ كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود األراضي على اجلريان ظلما وعدوانا فإننا ال نـوافقهم علـى ذلـك 

ألن طاعتهم تابعة لطاعة اهللا ورسوله ؛ ومن ذلك قصة أمري السرية الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم علـى 

سرية وخرج م وغضبهم يوما من األيام فأمرهم أن جيمعوا حطبـا فجمعـوا حطبـا امتثـاال ألمـر الرسـول عليـه الصـالة 

س فأضرموا به النار ، إىل هنا املسألة يعين ممكنة مث قـال هلـم ألقـوا والسالم ألنه أمرهم بطاعته مث قال: أضرموا به النا

أنفسكم يف النار ، فتوقفوا قالوا حنن مـن النـار فررنـا ، مل نـؤمن إال خوفـا مـن النـار كيـف نلقـي أنفسـنا بالنـار ؟ وأبـوا 

( إنمـا م قتلـوا أنفسـهم ألـ ( لـو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا )فلما رجعوا إىل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال: 

ق بــه أمــر وال يعــين يف شــيء ال ينكــره الشــرع ؛ القســم الثالــث أن يــأمر والة األمــور مبــا يتعلــ الطاعــة فــي المعــروف )

القــول ؛ فــاملتمردون علــى والة األمــور يقولــون ال مسعــة وال طاعــة ، هــات دليــل أن هــذا واجــب ؟  ــي ، فهنــا وهنــا 

ألننــا لــو مل نطعهــم إال يف أمــر ورد فيــه الشــرع بعينــه لكانــت الطاعــة ليســت هلــم ،  واملؤمنــون يقولــون مسعــا وطاعــة ؛

للتنظـيم يف السـري ، مـثال افـرض املـرور سـد هـذا الطاعة أليش ؟ لألمر الشرعي ، مـثال لـو قـال إنسـان: أنـا ال أخطـأ 

 جـاء ليجـادل ويقـول أيـن الطريق وقال للناس سريوا مع اجلهة األخرى ، قال أنا ال أخضع ، أخضع هلـذا األمـر ، مث

الدليل ؟ هل قال اهللا تعاىل إذا قال لك املرور ال متش مع هذا اخلط فـال متـش ؟ اجلـواب: قالـه أو مـا قالـه ؟ مل يقلـه 

لـيس  فيجب أن متتثل ، فـإذا قـال (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ))؛ لكن على سبيل العموم 

؟ قلنا لو جعلنا املصلحة مربوطـة بـرأي كـل واحـد مـن النـاس مـا أمنـا مبصـلحة قـط ألن يف هذا مصلحة أليش أمتثل 

أهــواء النــاس متباينــة خمتلفــة ، فــالرأي لــويل األمــر قبــل كــل شــيء فــإذا كــان عنــدك رأي تــرى أن املصــلحة فيــه وجــب 

كـل شـيء ولكـن نـرى   عليك من باب النصيحة ترفعه لويل األمر وتقول حنن منتثل أمرك مسعا وطاعة هللا عزوجل قبل

ومــن  أن املصـلحة يف كــذا وكـذا وتــذكر ؛ وحينئـذ تكــون ناصـحا هللا ولرســوله وألئمـة املســلمني وعـامتهم ؛ عــرفتم ؟ .

ألن  (( وأولــي األمــر مــنكم ))فوائــدها: حمبــة اهللا عزوجــل للنظــام واالنضــمام واالنــزواء حتــت رعايــة واحــدة ؛ لقولــه: 

ارت أمورهم فوضى ؛ وهلـذا يقـول الشـاعر: ال يصـلح النـاس فوضـى ال سـراة الناس لو مل يكن هلم ذو أمر مطاع لص

البـد هلـا مـن أمـري ؛ كـان منـذ زمـن بعيـد مل ندركـه  موجه حـىت احليوانـاتهلم ؛ البد من أمري البد من قاعد البد من 



أن تطــري يف جــو  لكــن ينقــل لنــا الطيــور تــأيت فرقــا كثــرية يعــين جيتمــع ثالثــون أربعــون طــريا مخســون طــريا لكــن ال ميكــن

كانت موجـودة يف اجلزيـرة هنـا بكثـرة تـأيت اجلميلـة   الظيبالسماء إال بقائد ، بقائد يشاهده الناس يطري أماه وتتبعه ؛ 

يشــاهدها الصــيادون  الظــيبيســموا اجلميلــة ، تــأيت هــذه اموعــة قطيــع مــن  الظــيبيســموا اجلميلــة ، اجلمــع مــن 

، مـا يـذهبون يضـربون الـذي يف  ون عنـدهم حكمـة يف الصـيد يصـيبون القائـديقودها واحدة متشـي خلفهـا ، الصـياد

تشــتت أو وقفــت ، هكــذا يقولــون  الظــيبفــإذا أصــاب القائــد تشــتت اجلمــع ، إن كانــت الطيــور تشــتت ، إن كانــت 

صـالة تدرك التابع ؛ فأقول: كل مجع البد له من قائد البد من أمـري حـىت إن الرسـول عليـه الول اضرب القائد قلنا ي

  والسالم أمر املسافرين إذا سافروا وكانوا ثالثة أن يأمروا أحدهم حىت يكون هلم رأي .

  لو أمر اإلمام مبا يرى أنه مشروع وواحد من الرعية يرى أنه غري مشروع فكيف العمل ؟ السائل :

والرعيــة أو واحــد مــن الرعيــة هــذا ســؤال مهــم ، وتكلــم بــه العلمــاء يعــين لــو أمــر اإلمــام مبــا يــرى أنــه مشــروع  الشــيخ :

يرى أنه غري مشروع مثل أن يأمر بصوم يوم االستسقاء فإن الفقهاء رمحهم اهللا يقولون ينبغي لإلمام أن يـأمر النـاس 

قــال الفقهــاء أنفســهم ال يلــزم الصــوم وال الصــدق ألن هــذا أمــر بشــريعة  بالصــيام يــوم االستســقاء فهــل يلــزم الصــوم ؟

بواجـــب والصـــدقة أــا ليســـت بواجبـــة فــال جيبـــان بـــأمره وإال لقلنــا إن اإلمـــام ميكـــن أن  واألصــل يف الصـــوم أنـــه لــيس

يشرع ، مث قـال واملـراد بقولنـا طاعـة ويل األمـر فيمـا يعـود إىل تنظـيم األمـة ؛ فـإذا أمـر بصـوم يـوم االستسـقاء إذا كـان 

لناس حـني خـرج لالستسـقاء أن يصـوموا  هذا العامل يرى أنه ليس بسنة ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يأمر ا

؛ لكــن هــل يعلـن ذلــك ، يعلــن خمالفــة أمـر ويل األمــر ؟ ال يعلنــه ، هــو فيمـا بينــه وبــني اهللا ال يلزمــه  فلـه أن ال يصــوم

لكن املنابذة وإعالن املخالفة هذا يف أمر يسوغ فيه االجتهاد هـذا خطـأ ؛ وـذا انتقـد علـى مـن يـتكلم مبـا يـرى مـع 

رأيـــه يف شـــيء مـــن املوضـــوعات انتقـــد علـــى مـــن تكلـــم خبالفـــه وقـــال هـــذه مســـألة اجتهاديـــة ولإلمـــام  إظهـــار اإلمـــام

اجتهــاده ؛ ألن هــذا يـــؤدي إىل اســتهانة النـــاس مبــا ينظمـــه أوالة األمــور وأن يقــول كـــل واحــد ويل األمـــر جمتهــد وأنـــا 

أن يــتكلم مــع ويل األمــر الــذي جمتهــد ولكــل اجتهــاده ؛ والواجــب نصــيحة هللا ولرســوله وألئمــة املســلمني وعــامتهم 

  خالفه يف اجتهاده ويبني له .

بغض النظر عن احملرم ألنه قد يقال إن األمر باحملرم قليل باملقارنـة بـالبالد خـارج السـعودية لكـن قـد توجـد  السائل :

  ا ؟بعض املنكرات كاحملالت تبيع بعض املنكرات فما موقف املسلم اجتاهها هل حيذر منها مع أن السلطة أقر 

يعين مثال لو أن ويل األمر أقر أمرا منكرا فإنـه جيـب أن يبـني إنكـاره لكـن ال يوجـه اإلنكـار علـى ويل األمـر  الشيخ :

ولكن حيذر الناس منه ؛ اآلن مثال يوجد يف بعض البالد أشياء منكرة مقررة من قبل والة األمـور وال جيـوز إقرارهـا ، 

آلن والــبالد القريبــة منــا بيــع اخلمــر عالنــا يف البقــاالت ويف املقــاهي ويف كــل فمــثال يوجــد يف بعــض الــبالد اإلســالمية ا



مكان ، هل نقول للناس ال حتـذروا النـاس منهـا ؟ بنـاء علـى أن ويل األمـر مسـح ـا ؟ ال ، جيـب أن حنـذر النـاس ـا 

  ؛ لكن ال ينتقد ويل األمر بإقراره إياها بل ينصح ، يؤتى له النصيحة .

الل يا شـيخ علـى والة األمـر بـالتنظيم للجماعـات اإلسـالمية وأنـه البـد أن يكـون هلـا قائـد ينظمهـا االستد السائل :

  وينظم أمورها وأمور املساجد فهل يستدل ا عليه ؟

ال ، يعـــين كـــون الرســـول أمـــر املســـافرين أن يـــأمروا واحـــدا مـــنهم ال يـــدل علـــى أنـــه جيـــوز الطوائـــف أن تـــأمر  الشـــيخ :

اخل البدل الذي يف سلطة اإلمرة ؛ لكن يف السفر ما عندهم أحد يرجعون إليـه فالبـد مـن أن واحدا منها اليت يف د

  نؤمر واحدا منهم .

   بل بعيد جدا عن شرع اهللا ؟ بشرع اهللاإذا  السائل :

ــذه الصــفة ؛ ألنــه يوجــد بعــض الطوائــف يــأتون إىل مــن يرونــه إمامــا هلــم ويبــايعون مبايعــة علــى الســمع  الشــيخ : 

  ، هذا ال جيوز ؛  والطاعة

  بدون مبايعة يا شيخ  ؟  السائل :

  بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه يف االستشارة ال يف توجيه األوامر فال بأس . الشيخ :

  هل يفرق بني سلطان العلماء وسلطان األمراء ؟ السائل :

بالنسبة للتنفيذ سلطان األمراء أقـوى يعـين هـم يسـتطيعون أن جيـربوا النـاس علـى هـذا الشـيء ، والعلمـاء ال  الشيخ :

يســـتطيعون ؛ وأمـــا بالنســـبة ملـــا تقتضـــيه الشـــريعة واحلكـــم الشـــرعي فالعلمـــاء أقـــوى الشـــك ألن األمـــراء يأخـــذون مـــن 

  .العلماء 

بعـض الشـباب يقـول حنـن نبـايع العلمـاء فقـط ال نبـايع  يف بعض الناس يقول أبايع العلمـاء فقـط ؟ أيـش ؟ السائل :

  األمراء هل جيوز هذا ؟

يرضــون ــذا ، العلمــاء يــرون أنــه جتــب البيعــة ملــن وىل اهللا أمرنــا  الال ، غلــط هــذا ، مــا جيــوز حــىت العلمــاء  الشــيخ :

  على ما فيه من األمور اليت قد ال ترضى .

  سؤال عن سلطات اإلمام يف الرعية ؟ السائل :

أبـدا ال مينــع ؛ لكـن إذا قــال لشـخص متعـني ال تــتكلم يف هـذا فلــه ذلـك إذا كـان يــرى أن يف كالمـه مضــرة  الشـيخ :

علــى النــاس ؛ أمــا إذا ال يــرى ال جيــوز لــه أن مينــع النــاس مــن شــرع اهللا ؛ وهلــذا امتثــل اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا حينمــا 

  ث به فعلت .منعوه أن حيدث ، وقال أبو موسى لعمر: إن شئت أال أحد

  



 قبلـك مـن أنـزل ومـا إليـك أنـزل بمـا آمنـوا أنهـم يزعمـون الـذين إلـى تـر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 قيـل بعيدا وإذا ضالال يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

 مصـيبة أصـابتهم إذا صـدودا فكيـف عنـك يصـدون المنـافقين رأيـت الرسـول وإلـى اهللا أنزل ما إلى تعالوا لهم

 قلـوبهم فـي مـا اهللا يعلـم الذين أولئك وتوفيقا إحسانا إال أردنا إن باهللا يحلفون جآؤوك ثم أيديهم قدمت بما

  . بليغا )) قوال أنفسهم في لهم وقل وعظهم عنهم فأعرض

 أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي األمـر  (( أظن مل نتكلم على فوائـد اآليـة الـيت قبـل ؟ نعـم .

(( فــــإن مـــن فوائـــد هـــذه اآليــــة الكرميـــة: وجـــوب رد األمـــور املتنــــازع فيهـــا إىل اهللا والرســـول ؛ لقولـــه:  مـــنكم ... ))

ومن فوائدها: حترمي رد املسائل املتنازعة فيهـا إىل القـوانني الوضـعية  . تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول ))

ومـن فوائـدها: حتـرمي التقليـد مـع وضـوح الـدليل ؛  . (( إلى اهللا والرسول ))أو حتكيم أهل الكفر واإلحلاد ؛ لقوله: 

اإلنسـان ؛  رة إذا مل يعلـموإمنا قلنا مع وضوح الدليل ألن التقليد جيـوز للضـرو  (( فردوه إلى اهللا والرسول ))لقوله: 

ومل يـأمر سـبحانه وتعـاىل بسـؤال أهـل الـذكر إال لرجـوع  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمـون ))لقوله تعـاىل: 

ومـن فوائـدها: أن الـرد إىل اهللا والرسـول مـن مقتضـيات اإلميـان ؛  ما يقولون وإال مل يكن فائـدة لسـؤال أهـل الـذكر .

ومن فوائدها: أن من ادعى اإلميـان بـاهللا واليـوم اآلخـر ولكنـه ال  .ون باهللا واليوم اآلخر )) (( إن كنتم تؤمنلقوله: 

مبنزلـة التحـدي فيكــون كاذبـا فيمـا يــدعي  (( إن كنــتم ))يـرد مسـائل النـزاع إىل اهللا ورســوله فإنـه كـاذب ؛ ألن قولـه: 

شجر بيـنهم ثـم ال يجـدوا فـي أنفسـهم  (( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيماوقد قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

هــذا القســم مؤكــد بــال  (( فــال وربــك ال يؤمنـون ))شــف األقســام املؤكــد  حرجـا ممــا قضــيت ويســلموا تســليما ))

هـــذه املرتبـــة األوىل حتكـــيم الرســـول عليــه الصـــالة والســـالم ، فـــإن حكمـــوا غـــريك  (( حتـــى يحكمـــوك ))الــيت للتنبيـــه 

أي ضـيقا ولـو كـان علـى احملكـوم عليـه   يجـدوا فـي أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ))(( ثـم الفليسوا مبؤمنني ؛ ثانيا 

يعين حىت احملكوم عليه إذا وجد يف نفسه حرجا وضـيقا فلـيس مبـؤمن ، هـذه مرتبـة الثانيـة انتفـاء احلـرج والضـيق يعـين 

أي انقـادوا ( ويسـلموا )) (ينشرح صدره مبا حيكم به الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ الثالـث أي املرتبـة الثالثـة 

هذا مؤكد مصدر مؤكد أي يسلموا أي انقادوا انقيادا تاما ملا حيكم به الرسول عليـه الصـالة والسـالم  (( تسليما ))

 ؛ فنفى اخلـالف البـاطن واخلـالف الظـاهر ، اخلـالف البـاطن أن تكـون يف صـدرك ضـيق وحـرج ، والظـاهر أال تسـلم

(( فــردوه إلــى اهللا والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاهللا أمــر استســالم ؛ هنــا يقــول:  وال يكــن أمــرك التســليم التــام بــل .

ومن فوائدها: أنه كلمـا ازداد إميـان اإلنسـان بـاهللا واليـوم اآلخـر ازداد رجوعـه إىل الكتـاب والسـنة  . واليوم اآلخر ))



(( ك الوصـف ؛ وذلك ألن احلكم املعلق بشرط متضمن بالوصـف يقـوى بقـوة ذلـك الوصـف ويضـعف بضـعف ذلـ

، وأنـه سـيكون بعـث جيـازى النـاس فيـه  ومـن فوائـدها: إثبـات اليـوم اآلخـر .إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخـر )) 

بأعماهلم فمن كذب به فهو كافر ولو آمن باهللا ، من كذب به أو شك فيه ـ والعياذ باهللا ـ فهـو كـافر ولـو آمـن بـاهللا 

أي يف  (( ذلــــك خيــــر ))والســــنة خــــري يف احلاضــــر واملســــتقبل ؛ لقولــــه: ومــــن فوائــــدها: أن الرجــــوع إىل الكتــــاب  .

ومـــن فوائـــدها: بطـــالن تـــوهم مـــن حكـــم القـــوانني  أي أحســـن عاقبـــة يف املســـتقبل . (( وأحســـن تـــأويال ))احلاضـــر 

الوضـــعية وظـــن أن األمـــة تصـــلح ـــا ، فإننـــا نقـــول هـــذه القـــوانني الوضـــعية مـــا كـــان صـــاحلا موافقـــا للكتـــاب والســـنة 

فصــالحه وإصــالحه لــيس بذاتــه ولكــن مبوافقتــه للكتــاب والســنة ، وال يصــح أيضــا أن جنعــل هــذا احلكــم مــن احلكــم 

القـانوين الوضــعي بــل هــذا احلكـم هــو حكــم الكتــاب والسـنة يعــين كوننــا جنــد األشـياء املصــلحة مــن القــوانني منســوبة 

ألن كل إلـه مصـلح للخلـق ...علـى كتـاب اهللا إىل وضع البشر هذا يعترب سرقة من الشرع ، سرقة من احلكم اإلهلي 

أن مــن حتــاكم إىل غــري اهللا ورســوله فهــو كــافر ؛ ولكــن هــل هــو الكفــر ومــن فوائــدها:  وســنة رســوله علــى الشــريعة .

املخرج من امللة أو ال ؟ نقـول يف هـذا تفسـري حبسـب حـال املتحـاكم وذلـك أنـه إذا رأى أن احلكـم الـذي تقضـي بـه 

(( ومــن أحســن مــن اهللا حكــم اهللا ورســوله أو مثلــه فهــو كــافر ألنــه مكــذب لقولــه تعــاىل: هــذه القــوانني خــري مــن 

؛ وأمــا إذا كــان ال يعتقــد ذلــك ولكــن مشــى مــع  (( ألــيس بــأحكم الحــاكمين ))ولقولــه:  حكمــا لقــوم يؤمنــون ))

؛ بقــي أن يقــال:  العــامل فهــذا ال يكفــر ؛ ألن مــن النــاس والســيما العامــة مــن ال ميلكــون هــذا الفــرق ، هــذا ال يكفــر

إذا كنـــت يف بلـــد ال حيكـــم إال بـــالقوانني كبلـــد الكفـــار ومـــن أخـــذ بقـــوانينهم وأنـــت اآلن بـــني أمـــرين: إمـــا أن يضـــيع 

حقــــك وإمــــا أن تلجئــــك الضــــرورة إىل التحــــاكم إىل هــــؤالء ، فهــــل جيــــوز لــــك أن تتحــــاكم إىل هــــؤالء ؟ قــــد يظهــــر 

حتــــاكم إىل الطــــاغوت ؛ ولكــــن نقــــول لــــك أن تتحــــاكم ال لإلنســــان أول وهلــــة أنــــه ال جيــــوز أن حتــــاكم ؛ ألن هــــذا 

باعتقاد أن ذلك حكـم ملـزم ولكـن ألجـل الوصـول إىل حقـك الـذي ال ميكـن أن تصـل إليـه إال عـن هـذه الطريـق مث 

إذا حكموا لـك مبـا يوافـق الشـرع فخـذ بـه ؛ ألنـه شـرع اهللا وإن حكمـوا لـك خبـالف ذلـك فـال تأخـذ بـه ، وهـذا هـو 

وقهم ؛ ألنــه مــن املشــكل إذا كنــت يف بلــد ال حيكــم إال بالقــانون ؛ وقــد أشــار إىل هــذا ابــن الــذي حيفــظ للنــاس حقــ

و"  (( فـإن تنــازعتم ))اآليـة الكرميـة  فـإن قـال قائـل: العبـري يف القـيم رمحـه اهللا يف أول كتـاب " الطـرق احلكميـة "  .

كـن توقتـه ؛ وهلـذا جتـد الفـرق بـني أن إن " ال تدل على وقوع الشرط خبالف " إذا " فإا تـدل علـى وقـوع الشـرط ل

تقول: إذا قام زيد فأكرمه ، أو تقـول: إن قـام زيـد فأكرمـه ، األوىل تـدل علـى أنـه سـيقوم لكـن إكرامـه معلـق بقيامـه 

معناهـا أن النـزاع األصـل فيهـا أنـه مرفـوع فيمـا  (( فـإن تنـازعتم ))؛ والثاين ال تدل على أنه سيقوم ، إن قام ؛ فهنـا 

األصـل عـدم املنازعـة ؛ لكـن إن حصـل النـزاع فـردوه إىل اهللا والرسـول ؛ ويف هـذا فائـدة نضـيفها إىل الفوائـد بيننا وأن 



مث قــال اهللا تبــارك  الســابقة وهــي: اإلشــارة إىل أنــه ال ينبغــي النــزاع بيننــا بــل كلمــا أمكــن درء هــذا النــزاع كــان أوىل .

االسـتفهام هنـا  نزل اهللا إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك ... ))(( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أوتعـاىل: 

جيــوز أن يكــون موجهــا إىل الرســول صــلى   (( تــرى ))للتعجيــب يعــين أال تتعجــب إىل هــؤالء ؟ واخلطــاب يف قولــه: 

اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وجيــوز أن يكــون موجهــا لكــل خماطــب ــذا الكتــاب العزيــز ؛ وإذا دار األمــر بــني هــذا وهــذا 

 الثاين أو األول ؟ والثـاين أن يكـون حممـوال علـى العمـوم ؛ وعلـى األول وهـو أن املخاطـب ـا الرسـول صـلى فاألوىل

اهللا عليه وآله وسلم ال يعين أن األمة ال ختاطب به ؛ ألن مـا خوطـب بـه الرسـول فهـو خطـاب لألمـة إمـا عـن طريـق 

 قيادتـه ؛ فهاهنـا أمـور ثالثـة ؛ أوال: هـل اخلطـاب األسوة وإما ألنه القائد واخلطاب للقائـد خطـاب لـه وملـن يتبعـه يف

عــام للرســول ولألمــة  ؟ قلنــا إذا مل يكــن مــانع فهــذا هــو األصــل وهــو األصــح ؛ الثــاين: إذا قلنــا خــاص بالرســول هــل 

وغريه من األمة يكون تبعـا لـه عـن طريـق األسـوة ؟ أو أنـه وجـه للرسـول خطابـا ال حكمـا مبعـىن أنـه ملـا   هو خاص به

لقائــد اإلمــام هلــذه األمــة وجــه إليهــا اخلطــاب واخلطــاب املوجــه للقائــد يكــون خطابــا لــه وملــن ورائــه ؛ فيــه كــان هــو ا

احتمـاالن وأيــا كـان فــإن اخلطــاب واضـح ، نقــول للعمـوم يعــين أمل تــر أيهـا املخاطــب إىل الـذين يزعمــون ؛ اآلن هــذا 

ممـا جيعلنـا نقـول إن  ك وما أنزل من قبلـك ))يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلي(( التقدير كله سوف يهدمه قوله: 

الصحيح أنـه خطـاب للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ لكـن كالمنـا األول بـاق علـى القاعـدة ألنـه إذا مل يوجـد 

 (( إلى الذين يزعمون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ))مانع فاألصل محله على العموم ؛ هنا وجد مانع وهو قولـه: 

ومعلوم أنه مل ينزل إىل كل واحد منا وحي ، فيكـون هـذا اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم واألمـة تبـع لـه إمـا 

(( إلــى الــذين يزعمــون أنهــم آمنــوا )) (( عــن طريــق التأســي أو ألنــه القائــد واخلطــاب للقائــد خطــاب ملــن تبعــه ؛ 

(( يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك أو ال ، أي يقولون ، وهـذه املقولـة ينظـر هـل تكـون صـحيحة  يزعمون ))

كــاليهود مــثال يقولــون حنــن نــؤمن مبــا أنــزل إليــك يــا حممــد ونــؤمن بــالتوراة والنصــارى يقولــون ومــا أنــزل مــن قبلــك )) 

هـــذا حمـــل  (( يريـــدون أن يتحـــاكموا إلـــى الطـــاغوت ))نـــؤمن مبـــا أنـــزل إليـــك ونـــؤمن باإلجنيـــل والتـــوراة ؛ ولكـــنهم 

ن وهــم يريــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت ، والطــاغوت كــل مــا خــالف الشــرع ، يف هــذه اآليــة  التعجــب ، يزعمــو 

(( وقــد أمــروا أن كلمــا خــالف الشــرع ألن مــا خــالف الشــرع فهــو طغيــان ، فرييــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت ؛ 

صــيغة االســم املفعــول أي يكفــروا بالطــاغوت ؛ ومــن اآلمــر هلــم ؟ اآلمــر هــو اهللا عزوجــل لكنــه أتــى ب يكفــروا بــه ))

ليكون هذا األمر وإن كان أصله مـن اهللا فهـو أيضـا صـادر مـن الرسـول ومـن كـل مـؤمن ، كـل مـؤمن يـأمر أن يكـون 

(( أي مـن قبـل اهللا ومـن قبـل أوليـاء اهللا (( وقـد أمـروا )) التحاكم إىل اهللا ورسوله وأن يكفر اإلنسان بالطـاغوت ، 

(( صــراط الــذين قلنــا إنــه مــن قبــل اهللا ومــن قبــل أوليائــه ألنــه نظــري قولــه:  أي بالطــاغوت ؛ وإمنــا أن يكفــروا بــه ))



يعــين ومل يقــل: غــري الــذين غضــبت علــيهم ؛ ألن طريقــة هــؤالء تغضــب  أنعمــت علــيهم غيــر المغضــوب علــيهم ))

تـابعون إذا فهـم  (( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ))اهللا وتغضب أولياء اهللا ؛ 

للشيطان الذي ميلي عليهم التحاكم إىل الطاغوت ، فالشيطان يريد أن يضلهم ضالال بعيـدا أي بعيـدا عـن احلـق ؛ 

ألن التحــاكم إىل الطــاغوت يوجــب لإلنســان أن يبتعــد عــن احلــق وأن يعلــق قلبــه ــذا الطــاغوت ؛ فــإذا قــال قائــل: 

كـــرمي ولكـــن قـــال ال ، نتحـــاكم إىل التـــوراة ، نتحـــاكم إىل مثالـــه ؟ نقـــول املثـــال: دعـــي أحـــد مـــن النـــاس إىل القـــرآن ال

اإلجنيــل ، نتحـــاكم إىل القـــانون الفـــالين ؛ نقـــول: كيـــف تزعمــون أنكـــم تؤمنـــون بـــاهللا ؟ أو مـــثال يقـــول: نتحـــاكم إىل 

جــارة احملــاكم التجاريــة والقــوانني التجاريــة وهــي يــدعى إىل التحــاكم إىل اهللا ورســوله فيقــول: ال ، نرجــع إىل قــوانني الت

 وإلــى اهللا أنــزل مــا إلــى تعــالوا لهــم قيــل (( وإذامث قــال:  ولــو كانــت ختــالف الشــرع ، فهــذا يــدخل يف هــذه اآليــة .

مـن القائـل ؟ أي واحـد مـن النـاس ، أي  )) (( إذا قيـل لهـم )) صـدودا عنـك يصـدون المنـافقين رأيـت الرسول

هنـا  الرسـول رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك صـدودا ))(( تعالوا إلى ما أنـزل اهللا وإلـى واحد من الناس يقول: 

والـرؤى هنـا رؤيـة  (( رأيت المنافقين ))إىل سنته ؛  (( وإلى الرسول ))أي القرآن ،  (( إلى ما أنزل اهللا ))قال: 

(( رأيــت حــال ؛ وهنــا قــال:  (( يصــدون ))مفعــوال بــه و (( المنــافقين ))بصــر ، رؤيــة العــني ؛ وعلــى هــذا فيكــون 

ومل يقـــل: رأيـــتهم ، فـــأظهر يف موضـــع اإلضـــمار ، واإلظهـــار يف موضـــع اإلضـــمار لـــه فوائـــد ؛ الفائـــدة  ن ))المنـــافقي

  األوىل: احلكم على هؤالء بالنفاق ؛ ألنه لو قال: رأيتهم ، مل يتبني أم منافقون .

 المنـــافقين أيـــتر  الرســـول وإلـــى اهللا أنـــزل مـــا إلـــى تعـــالوا لهـــم قيـــل ((  وإذاأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ 

 إال أردنــا إن بــاهللا يحلفـون جــآؤوك ثــم أيـديهم قــدمت بمــا مصـيبة أصــابتهم إذا صـدودا فكيــف عنــك يصـدون

بليغـا  قـوال أنفسـهم فـي لهـم وقـل وعظهـم عنهم فأعرض قلوبهم في ما اهللا يعلم الذين وتوفيقا أولئك إحسانا

 ((.  

أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك (( ألم تر إلى الذين يزعمون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

    وما أنزل من قبلك ))

  ؟  (( يزعمون ))ماذا تستفيد من قوله:  الشيخ :

  تستفيد منها أن إميام ليس حقيقة يزعمون أم آمنوا . الطالب :

  ما حملها من اإلعراب ؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت )) (( يريدونمجلة  الشيخ :

  . (( يزعمون ))فاعل من الواو يف  الطالب :

  هنا ألن يف كل مكان حبسبه ؟ ما املراد بالطاغوت هنا ؟ معىن الطاغوت الشيخ :



   (( أن يضلهم ضالال بعيدا ))قوله:  الطالب :



 قبلــك مــن أنــزل ومــا إليــك أنــزل بمــا آمنــوا أنهــم يزعمــون الــذين إلــى تــر (( ألــمتتمــة املناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

  . بعيدا )) ضالال يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

   ت هنا ألن يف كل مكان حبسبه ؟ ما املراد بالطاغوت هنا ؟ معىن الطاغو  الشيخ :

  نه نكر الضالل ووصفه بالبعد ؟ احلكمة من كو  (( أن يضلهم ضالال بعيدا ))قوله:  الشيخ :

 عنـــك يصـــدون المنـــافقين رأيـــت الرســـول وإلـــى اهللا أنـــزل مـــا إلـــى تعـــالوا لهـــم قيـــل (( وإذاتتمـــة تفســـري اآليـــة: 

ء الـذين يزعمـون أـم آمنـوا مبـا أنـزل إىل الرسـول عليـه الصـالة الضمري يعود إىل هؤال )) (( إذا قيل لهم )) صدودا

(( إذا قيــل لهــم ، وهــم املنــافقون مــن أهــل الكتــاب الــذين نــافقوا مــن أهــل الكتــاب ؛  والســالم ومــا انــزل مــن قبــل

وعلــو مرتبتــه يعــين القــرآن ، ومل يقــل: إىل القــرآن ، إشــارة إىل بيــان منزلتــه  (( إلــى مــا أنــزل اهللا ))أقبلــوا ،  تعــالوا ))

ومل يقـل:  (( وإلـى الرسـول ))وهو أنه منزل من عند اهللا ؛ ألن ما نزل من عند اهللا تقوم به احلجة على كل أحد ؛ 

إىل قول الرسول ؛ ألم يدعون إىل حضرة النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يـأتون إليـه ليناقشـهم ويبـني هلـم ، وألـف 

للعهد الـذهين ، وذلـك ألن العهـود ثالثـة: ذهـين ، وذكـري ، وحضـوري ؛ فـإن كانـت  (( وإلى الرسول ))يف قوله: 

(( كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســوال فعصــى فرعــون أل تشــري إىل شــيء مــذكور فالعهــد ذكــري ، مثــل قولــه تعــاىل: 

يقـول  مـن الرسـول هنـا ؟ موسـى الـذي أرسـل إىل فرعـون ؛ وتكـون للـذهين إذا كـان معلومـا بالـذهن كمـا الرسول ))

القائـــل خلصـــمه: اذهـــب بنـــا إىل القاضـــي ، أي قاضـــي هـــو ؟ قاضـــي البلـــد املعـــروف ، وكمـــا يف هـــذه اآليـــة الكرميـــة 

)) أي اليــوم احلاضــر ؛  (( اليــوم أكملــت لكــم ديــنكموأمثلتهــا كثــرية ؛ وتكــون للعهــد احلضــوري مثــل قولــه تعــاىل: 

، هذا اليوم ، هذا األسبوع ، فما تـأيت بعـد اإلشـارة ومن ضوابط هذه أن تأيت بعد اسم اإلشارة ، مثل: هذا الرجل 

فهي للعهد احلضوري ألن اسم اإلشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه ، فتكـون أل الواقعـة بعـدها تكـون للعهـد 

وسـلم ؛ ومسـي رسـوال ألن اهللا أرسـله وجعلـه واسـطة يعـين حممـدا صـلى اهللا عليـه وآلـه  (( الرسـول ))احلضوري ؛ إذا 

 عبــاده يف تبليــغ شــرعه ، وإرســال اهللا إيــاه أكــرب دليــل علــى تزكيتــه وأنــه أهــل لتحمــل الرســالة كمــا قــال اهللا بينــه وبــني

فــالنيب عليــه الصــالة والســالم مجــع بــني األمانــة وبــني القــوة يف إبــالغ (( اهللا أعلــم حيــث يجعــل رســالته )) تعــاىل: 

ربا منـه علـى مـا ينالـه مـن تبليـغ رسـالة اهللا عزوجـل ؛ الرسالة ؛ وهلذا ال أحـد أشـد وأقـوى أمانـة منـه وال أحـد أشـد صـ

(( رأيـت والتـاء يف قولـه:  (( إذا قيل لهم تعالوا ))جواب الشرط لقوله:  (( رأيت ))لة مج (( رأيت المنافقين ))

 (( ألم تـر إلـى الـذين يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ))للخطاب ، ومن املخاطب ؟ إما الرسول لقوله: )) 

(( وإذا السياق كله يف خطاب الرسول ؛ وحيتمـل أن تكـون للعمـوم ؛ لكـن كوـا للرسـول أقـرب إىل السـياق ؛ ألن 

املنافقني اسم فاعل من نافق وهو مـأخوذ مـن نافقـاء الريبـوع أي جحـره  رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ))



لـه بابـا يف جحـره يـدخل منـه وجيعـل لـه بابـا  كـي جيعـلاجلربـوع أو الريبـوع ذ ، وجحر الريبوع مبين على اخلـداع ؛ ألن 

من قشرة األرض يف أقصى اجلحر ، فإذا زامحه أحد من الباب املفتوح خرج من البـاب اخلفـي فخـادع ؛ فلهـذا أخـذ 

منـه كلمـة منـافق ؛ وقـد قيـل إن هـذه الكلمـة كلمـة حمدثـة شـرعية أي ال يعـرف معناهـا يف اللغـة يف هـذا املعــىن ؛ ألن 

ا فيــه إميــان واملــؤمن يكــون مؤمنــا مبــا بقــي مــن ديــن ابــراهيم عليــه الصــالة والســالم أو يكــون متنصــرا  اجلاهليــة كفــر مــ

كورقة بـن نوفـل أو مـا أشـبه ذلـك ؛ لكـن بعـد أن ظهـر خبـث هـؤالء أـم يـدعون للنـاس أـم مؤمنـون وهـم كـافرون 

ظهـار يف موضـع اإلضـمار ، هـذه فيها نكتة بالغية وهي ؟ اإل (( رأيت المنافقين ))جاءت هذه الكلمة ؛ وقوله: 

نكتـــة البالغيـــة ؛ ألن مقتضـــى الســـياق أن يقــــول: وإذا قيـــل هلـــم تعـــالوا إىل مــــا أنـــزل اهللا وإىل الرســـول رأيتـــه ، هــــذا 

وإذا جــــاء اإلظهــــار يف موضــــع  (( رأيــــت المنــــافقين يصــــدون عنــــك صــــدودا ))مقتضــــى الســــياق ؛ لكــــن قــــال: 

وىل: عليــة احلكــم ؛ ألن هــذا املظهــر يفيــد أن العلــة يف هــذا احلكــم هــذا اإلضــمار فإنــه لــه ثــالث فوائــد ؛ الفائــدة األ

الشيء ، فالعلة يف صدره هو النفاق ؛ الفائدة الثانية: التسجيل على مـا مرجـع الضـمري ـذا الوصـف أي أن مرجـع 

منـافقني  الضمري لو كان متصف ذا الوصـف ، وهـو أيـش ؟ النفـاق ؛ لكـن لـو قـال: رأيـتهم ، مل نعـرف أـم كـانوا

؛ الفائــدة الثالثــة: العمــوم ، أي أنــه يعــم هــؤالء وغــريه مــن املنــافقني ، ولــو قــال: رأيتــه فقــط ، مل يشــمل غـــريه ؛ إذا 

 (( يصـدون ))هنـا  (( رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك صـدودا ))اإلظهار يف موضع اإلضـمار لـه ثـالث فوائـد . 

، يقال صد بنفسـه ويقـال صـد غـريه ؛ هنـا مـن األول أو نفس الفعل يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون الزما 

يــا إخــوان إذا قيــل هلــم تعـالوا رأيــت املنــافقني يصــدون عنــك صــدودا ؟ ؟  (( يصــدون عنــك صــدودا ))مـن الثــاين ؟ 

هــذا مصــدر مؤكــد وجيــوز أن يكــون مصــدرا  (( صــدودا ))مــن األول الــذي هــو الزم أي يعرضــون عنــك ؛ وقولــه: 

د هــو الــذي يؤكــد عاملــه لينتفــي اــاز ؛ وذلــك ألن الفعــل قــد يــراد بــه اــاز أي أنــه أســند إىل نوعيــا ؛ املصــدر املؤكــ

الفاعــل جمــازا فــإذا أكــد زال احتمــال اــاز ؛ وحيتمــل أن يكــون مصــدرا نوعيــا أي أنــه صــدود عظــيم فهــو موصــوف 

األول وال عكــس ؛ فهــؤالء ـ بوصــف حمــذوف والتقــدير: صــدودا عظيمــا ؛ وأيهمــا أبلــغ ؟ الثــاين أبلــغ ؛ ألنــه ينــتظم 

(( رأيـت المنـافقين والعياذ باهللا ـ إذا قيل تعالوا  إىل ما أنزل اهللا إىل القرآن لنتحاكم إليه وإىل الرسول لنتحاكم إليـه 

(( يعــين رأيــتهم يف نفــاقهم وانغماســهم يف النفــاق يصــدون عنــك صــدودا ؛ وهنــا قــال:  يصــدون عنــك صــدودا ))

صدون عـن الـذي قـال لـه ؛ ألـم ال يهمهـم مـن قـال هلـم ، الـذي يهمهـم هـو الرسـول ومل يقل: ي يصدون عنك ))

عليــه الصــالة والســالم ؛ فقــد يصــدون عــن الرســول وال يــأتون ولكــن ال يصــدون عــن الــذي دعــاهم رمبــا يقابلونــه يف 

يصـدون (( ؛ فلهذا مل يقل: يصـدون عنـه ، أي عـن القائـل؛ بـل قـال: وجه طلق وحسن لكن يصدون عن الرسول 

كيــف   (( فكيــف إذا أصــابتهم مصــيبة بمــا قــدمت أيــديهم ... ))تفســري اآليــة:  ألن هــذا هــو مــرادهم . عنــك ))



هذه تكون للتعجب يعين اعجب حلاهلم إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيـديهم ؛ وهـذه املصـيبة هـي أن يطلـع علـى 

ل اهللا تعالوا إىل الرسـول وصـدوا وأعرضـوا مث ابتلـي نفاقهم وعلى صدورهم وإعراضهم ، فإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنز 

علــى ذلــك فهــذه هــي املصــيبة ، وإمنــا كانــت مصــيبة بالنســبة إلــيهم ألــم ال يريــدون أن يطلــع علــى أحــواهلم وكفــرهم 

فهم منافقون يسترتون غاية االستتار ملا خيفون من الكفر ؛ فإذا عثر علـيهم صـار هـذا العثـور مصـيبة عظيمـة ؛ فـإذا 

 (( ثـم جـاءوك ))أي بسبب ما قدمته أيـديهم مـن الكفـر والنفـاق  (( بما قدمت أيديهم ))تهم هذه املصيبة أصاب

 (( يحلفـون ))مجلـة  (( يحلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا ))أي جاءوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم 

إن هنــا نافيــة  (( يحلفــون بــاهللا إن أردنــا )) جــاءوك متلبســني ــذا احللــف (( جــاءوك ))فاعــل حــال مــن الــواو يف 

؛ وإن هنـــا نافيـــة ، وتـــأيت إن شـــرطية  أي مـــا أردنـــا إال إحســـانا (( إال أحســـانا ))وقرينـــة كوـــا نافيـــة أداة االســـتثناء 

يقوهلــا لنــا األخ ؟ مــا عنــدي ؛ مــا عنــدك إذا ال صــلة بينــك وبــني ســيبويه ؟ مثــل إن تقــم أقــم ؛ طيــب ، وتــأيت خمففــة 

أي وإـــم كـــانوا مـــن قبـــل ؛ وقـــول  (( وإن كـــانوا مـــن قبـــل لفـــي ضـــالل مبـــين ))قيلـــة ؟ إن الزيـــدان ؟ ال ؛ مـــن الث

ــا إال تــأيت نافيــة كمــا يف هــذه اآليــة  وهــذه ثالثــة ، الرابــع نــت وتــأيت زائــدة مثــل ؟الشــاعر: وإن مالــك كا (( إن أردن

(( ن ؟ اإلحسـان هـو أن ينبسـطوا إىل املـؤمنني مـا هـو اإلحسـا (( إال إحسـانا وتوفيقـا ))قولـه:  إحسانا وتوفيقا ))

فرييـدون اإلحسـان  (( وإذا لقـوا الـذين كفـروا قـالوا إنـا معكـم ))وإىل الكفـار  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنـا ))

يظهـــر هلـــؤالء أـــم معهـــم فنـــوافقهم  أي بـــني النـــاس حيـــث (( وتوفيقـــا ))أي الســـري بـــدون عـــداوة هلـــؤالء وال هـــؤالء 

هــم فنــوافقهم أيضــا ، وهــذا ـ والعيــاذ بــاهللا ـ غايــة النفــاق يعــين مــا أردنــا إال اإلحســان أن ال حيصــل بيننــا وهــؤالء مع

تضارب وبني غرينا ألم ال ي ... هـم منـافقون ، والتوفيـق بـني النـاس نوفـق ، وسـيأيت إن شـاء اهللا يف الفوائـد بيـان 

 أنفســهم فــي لهــم وقــل وعظهــم عــنهم فــأعرض قلــوبهم فــي مــا اهللا يعلــم الــذين (( أولئــكتفســري اآليــة:  . ذلــك

املشــار إليــه هــؤالء الــذين يزعمــون أــم آمنــوا مبــا أنــزل إىل الرســول ومــا أنــزل مــن قبلــه ،  بليغــا )) (( أولئــك )) قــوال

وأتــى باســم اإلشــارة الدالــة علــى البعــد لعلــو مــرتبتهم أو الحنطــاط مــرتبتهم ؟ الحنطــاط مــرتبتهم ، وذلــك أن اإلشــارة 

عيد قد تكون إشارة إىل البعيـد احلسـي كمـا تقـول: هـذاك فـالن ، بعيـد ؛ وقـد تكـون إشـارة إىل البعيـد املعنـوي ، بالب

هــذا نــزول ؛ وقولــه  (( أولئــك الــذين ))البعيــد بعــدا معنويــا إمــا علــوا وإمــا نــزوال حســب مــا يقتضــيه الســياق ؛ فهنــا 

(( إن الــذين كفــروا مــن أهــل علــو ، البريــة )) (( إن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات أولئــك هــم خيــر تعــاىل: 

هذا نزول ، فجمعت اآليتان بـني العلـو  الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ))

ومل يقل: علم ؛ ألن علـم اهللا فيـه مسـتقر سـابقا  (( أولئك الذين يعلم اهللا ما في قلوبهم )) (( يعلم ))والنزول ؛ 

أي مــا تضــمره  (( مــا فــي قلــوبهم ))قــا ؛ وهلــذا أتــى بالفعــل املضــارع الــدال علــى االســتمرار ؛ وقولــه: وحاضــرا والح



من النفاق والكفر يعـين وأمـا أنـتم فـال تعلمـون مـا يف قلـوم ألنـه لـيس لنـا إال الظـاهر لكننـا نعلمهـم بـالقرائن ، قـال 

أي إشــارته ومفهومــه ؛  هم فــي لحــن القــول ))(( ولــو نشــاء ألرينــاكهم فلعــرفتهم بســيماهم ولتعــرفناهللا تعــاىل: 

وهــذا يكــون ألهــل الفراســة وكلمــا كــان اإلنســان أقــوى إميانــا بــاهللا كــان أشــد فراســة حــىت إن بعــض النــاس ليقــرأ مــا يف 

قلب اإلنسان من على صفحات وجهه ؛ لذلك نقـول املنـافقون ال يعلمهـم إال اهللا هـذا األصـل ؛ لكـن رمبـا نعـرفهم 

يعـين ال تتعـب نفسـك معهـم  (( فـأعرض عـنهم ))بفراسة يعطيها اهللا تعاىل من شاء من عباده ؛ يف حلن القول أو 

وال تعـاملهم معاملـة الكــافرين فتقـاتلهم ألــم مل يعلنـوا بالعــداوة ؛ وهلـذا ملــا اسـتأذن النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم 

وهـذا هـو عـني  ن محمـدا يقتـل أصـحابه )( ال ، ال يتحـدث النـاس إيف قتل من ، اسـتأذن يف قتلـه مـنهم ، قـال: 

احلكمة ؛ ألننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤالء لقتلنا عاملا وقد يكونون مؤمنني ، وإذا كان الرجـل املشـرك الـذي 

مـــع أن  ( أقتلتــه بعـــد أن قــال ال إلــه إال اهللا )حلقــه أســامة وأدركــه بالســيف قـــال لــه النــيب عليــه الصـــالة والســالم: 

اهلا تعوذا إذا كان هذا الرجل عصم دمه ذه الكلمة فكيف ؤالء املنـافقني الـذين يـذكرون اهللا ويـأتون الظاهر أنه ق

هــي التــذكري املقــرون بالرتغيــب املوعظــة  (( وعظهــم ))معنــا ويصــلون ويتصــدقون فــالكف عــنهم هــو عــني احلكمــة ، 

ترغيـب أو الرتهيـب ، ترغيـب فيمـا تـأمره بـه والرتهيب ، هذه موعظة أن تذكر اإلنسان مبا يلزمه من فعل أو ترك مع 

أي قـل هلـم قـوال يصـل إىل قـرارة نفوسـهم ؛ وهلـذا  (( وقل لهم في أنفسهم قـوال بليغـا ))والرتهيب فيما تنهاه عنـه 

جعل ظرف القول النفس ؛ وحيتمل أن يكون املعىن: قل هلم يف شأم وحاهلم قـوال بليغـا يبلـغ قلـوم ؛ واملعنيـان ال 

وعلــى هــذا فيكونــان مجيعــا حقــا أي قــل هلــم يف شــأم ويف أنفســهم بــأنكم فعلــتم كــذا وفعلــتم كــذا وفعلــتم   يتنافيــان

 بليغـا (( أي ذا بالغـة ؛ أو ))قـوال بليغـا ((  يف الـنفس يصـل إىل النفـوس وإىل قـرارة القلـوبكذا ، أو قل هلم قوال 

( إن غايته ، وكالمها صحيح ؛ ألن القول كلما كان بليغـا كـان أشـد تـأثريا ؛ وهلـذا جـاء يف احلـديث:  مبعىن بالغا ))

وكم من إنسان يعرب عـن املعـىن بعبـارة بليغـة غايـة يف البيـان والفصـاحة  في البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة )

يئا بسـبب عـدم البالغـة ؛ وهلـذا مـن نعمـة اهللا عـن هـذا املعـىن نفسـه ولكـن ال يـؤثر شـ فيؤثر مث يأيت إنسان آخر يعـرب

على العبد أن يعطيه بالغة وفصاحة حىت يستطيع أن يعرب عما يف نفسه مؤثرا على غريه ؛ وضـد ذلـك مـن مل يكـن 

بليغا ؛ والبالغة صارت فنا مستقال ألف فيه العلمـاء كتـب ، وهـي فـن لذيـذ جـدا وليـت أن يتسـهل لنـا أن نقـرأ منـه 

هــذه اآليــات كمــا مسعــتم نزلــت يف قــوم منــافقني يزعمــون أــم  ه ولــه ذوق طيــب مــن وجــه آخــر .ألنــه مفيــد مــن وجــ

(( ألم تـر إلـى الـذين فنرجع اآلن إىل استنباط الفوائد من هذه اآليات ؛ يقول اهللا عزوجـل:  مؤمنون باهللا ورسوله .

ه اآليــة الكرميــة: التعجــب مــن يســتفاد مــن هــذ . يزعمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك ... ))

ألن املـــراد بـــذلك التعجيـــب يعـــين أن  (( ألـــم تـــر ))؛ مـــن أيـــن علمنـــا ذلـــك ؟ مـــن االســـتفهام هـــذه احلـــال الشـــاذة 



(( يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا ومن فوائدها: أن اإلنسان قد يدعي ما لـيس صـادقا فيـه ؛ لقولـه:  نتعجب من حاله .

ن فوائدها: وجوب اإلميـان مبـا أنـزل إىل الرسـول ومـا أنـزل مـن قبلـه ؛ لقولـه: وم .أنزل إليك وما أنزل من قبلك )) 

مـن قبلـه يسـاوي اإلميـان  وهـذا يـدل علـى أن اإلميـان مبـا أنـزل (( أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك ))

ا مـنكم شـرعة ومنهاجـا (( لكـل جعلنـمبا أنزل إليه وإن كان خيالفه من حيث املنهاج والشـرعة كمـا قـال اهللا تعـاىل: 

وإال فأصـل األديـان واحــد مـن حيـث اإلميــان واملعتقـدات لكنــه خيتلـف يف الشـرعة واملنهــاج ألن اهللا حكـيم يشــرع  ))

ومــن فوائـدها: كمــال اإلسـالم واملتمســكني بــه ؛  لكـل أمــة مـا يناســبها ومـا تقتضــيه حاهلـا مــن الصــالح واإلصـالح .

مـا أنـزل اهللا ، واملتمسـكون بـذلك كـذلك يؤمنـون بكـل مـا أنـزل اهللا ؛ الـذين ألن اإلسالم يـأمر النـاس باإلميـان بكـل 

اعتنقــوا غــري اإلســـالم كــاليهود والنصـــارى ال يؤمنــون بكــل مـــا أنــزل اهللا ؛ ألـــيس كــذلك ؟ أمــا الســـابقون مــنهم فإمنـــا 

كـنهم يؤمنـون بـه يعـين يؤمنون به إميانا حكميا يعين يؤمنون مبـا تـأخر عـن شـرائعهم إميانـا حكميـا ألـم مل يـدركوه ول

أن املؤمنني مبوسى يف وقتـه واملؤمنـون بعيسـى يف قوتـه يؤمنـون بـالقرآن ؛ ألـم جيـدون أن الرسـول مكتوبـا عنـدهم يف 

التــوراة واإلجنيــل ؛ لكنــه إميــان حكمــي ؛ أمــا إميــان املســلمني بــالقرآن وبالشــرائع الســابقة فهــو إميــان حقيقــي ألن ديــن 

فوائـدها: إثبـات علـو اهللا ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن ذكـر اإلنـزال ؟ طيـب لـو قـال قائـل: مل ومـن  اإلسالم هو املتـأخر .

(( أنزل ، ما قال: مبا أنزلنا ؟ ألنـه معلـوم واملعلـوم كاملـذكور ؛ وهلـذا قـال اهللا تعـاىل:  (( بما أنزل إليه ))يذكر املنزل 

اهللا ؛ مــا يف اآليــة خلــق اهللا اإلنســان ؟ لــو قــال قائــل: مــن الــذي خلــق اإلنســان ؟ قلنــا:  وخلــق اإلنســان ضــعيفا ))

وإنـزال الـوحي معلـوم شـرعا ؛  (( خلق اإلنسـان ضـعيفا ))نقول ألنه معلوم أنه ال خالق إال اهللا ؛ وهذا معلوم كونا 

ألن الذي ينـزل الـوحي هـو اهللا عزوجـل ؛ إذا يسـتفاد مـن هـذا علـو اهللا عزوجـل وهـذا مـا يـدل عليـه الكتـاب والسـنة 

ومـن فوائـدها: أن التحـاكم إىل غـري اهللا  والعقـل الصـريح والفطـرة ، وهـذا شـيء معلـوم و احلمـد هللا .وإمجاع السـلف 

ومـن فوائـدها: أن التحـاكم إىل  . (( يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت ))ورسوله حتاكم إىل الطاغوت ؛ لقوله: 

ألـم لـو كـانوا مـؤمنني  (( يزعمـون ))له: غري اهللا ورسوله كفر ؛ من أين يؤخذ ؟ من تكذيبهم دعوى اإلميان يف قو 

ومـن فوائـدها: أنــه إذا كانـت إرادة التحـاكم إىل الطـاغوت خمرجـة مـن اإلســالم  مـا أرادوا التحـاكم إىل اهللا والرسـول .

يريــد أن يكــون التحــاكم إىل الطــاغوت وإن مل يتحــاكم إليــه فالتحــاكم إليــه فعــال مــن بــاب أوىل ؛ فمــن كــان يهــوى و 

(( أخــرى:  تعـاىل يف آيـة اهللا من فكيـف مبـن حقـق هـذه اإلرادة حتــاكم إىل الطـاغوت فعـال ؛ وهلـذا قـالفإنـه لـيس مبـؤ 

بك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم ثـم ال يجـدوا فـي أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـلموا ور فال 

ســم وحبـرف زائــد لفظــا ، هــذه مجلـة مؤكــدة بق (( فــال وربـك ال يؤمنــون ))قيــود ، قيــود عظيمـة ومؤكــدة  تسـليما ))

هـذا الفعـل  (( حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ))القسم " وربك " واحلرف الزائد " ال " ألن هذه ليست نافية 



(( يسـلموا تسـليما أي ال جيدوا ضيقا فيمـا قضـيت ، الثالـث  (( ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ))

د يف نفســـه حرجـــا مـــن احلكـــم الشـــرعي وقـــد ال جيـــد لكـــن ال أي تســـليما كـــامال بـــدون تـــردد ، اإلنســـان قـــد جيـــ ))

ومـن فوائـدها: أننـا مـأمورون بـأن نكفـر  يستسلم ويبادر لكنه ال يؤمن حـىت ينتفـي عنـه احلـرج وحـىت يسـلم تسـليما .

ــــه ))الطــــاغوت ؛  ــــه:  (( وقــــد أمــــروا أن يكفــــروا ب ــــالكفر بالطــــاغوت ؛ لقول (( فمــــن يكفــــر وال يــــتم إمياننــــا إال ب

فالبـد مـن الكفـر بالطـاغوت وإال مل يصـح  ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى النفصام لها ))بالطاغوت 

نعـم للشـيطان  (( ويريـد الشـيطان ))ومـن فوائـدها: أن للشـيطان إرادة ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  اإلميان باهللا .

فهـو يريـد ويـأمر ؛  ويـأمركم بالفحشـاء )) (( الشيطان يعدكم الفقـرإرادة بل وله أمر ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

(( فهل ميكن أن نرد هذه اإلرادة وهذا األمر ؟ نعم ؛ مباذا ؟ باالستعاذة باهللا منـه ؛ ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل يقـول: 

والنـيب عليـه الصـالة والسـالم ملـا اشـتكى إليـه الصـحابة مـا جيـدون  وإما ينزغنك من الشيطان نـزغ فاسـتعذ بـاهللا ))

ومــن  فهــذا هــو العصــمة منــه .( مــن وجــد ذلــك فليســتعذ بــاهللا ولينتهــي ) ســهم مــن اخلــواطر الرديئــة قــال: يف نفو 

(( ويريــــد أن الشـــيطان يريـــد مـــن بـــين آدم أن يضـــلوا ضـــالال بعيــــدا ، مـــا هـــو الضـــالل القريـــب ؛ لقولـــه: فوائـــدها: 

ولكــن هــل تظنــون أن الشــيطان يــأمر بالضــالل البعيــد يف أول وهلــة ؟ ال ؛  الشــيطان أن يضــلهم ضــالال بعيــدا ))

مـاذا يصـنع ؟ بالتـدرج ، يـأمر أوال بالفسـوق واملعاصـي الصـغرية مث بالكبـائر مث بـالكفر ـ نسـأل اهللا أن يعيـذنا وإيـاكم 

معينـة ثالثـة فراسـخ ، وكـانوا  وهلـذا قـال العلمـاء إن املعاصـي بريـد الكفـر ، الربيـد تعرفـون الربيـد ؟ الربيـد مسـافة منـه ـ

فيما سبق ما عندهم طائرات وال عنـدهم تليفونـات فكيـف يوصـلون الرسـائل يف وقـت قصـري ؟ جيعلـون مسـافة بريـد 

يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة مث يأخذ بفرس إىل غاية الربيد وإذا بفـارس آخـر ينتظـر فيأخـذ الرسـالة ويسـري 

وا إىل الغايــة ، وهــذا وجــه كونــه بريــدا ؛ املهــم إن العلمــاء يقولــون إن املعاصــي بريــد ــا إىل بريــد ، وهكــذا حــىت يصــل

  يهلكه . يتدرج الشيطان باإلنسان شيئا فشيئا حىتالكفر 

  إذا كنا يف بلد ال حيكم بالشريعة حيكم بالقانون فهل لنا أن نتحاكم إليه ؟ السائل :

لـد ال حيكـم بالشـريعة حيكـم بالقـانون فهـل لنـا أن نتحـاكم إليـه ؟ هذه املسألة مهمة جدا يعـين إذا كنـا يف ب الشيخ :

نقــول: أوال إذا مل يكــن ضــرورة فإننــا ال نتحــاكم إليــه يعــين إذا أمكــن اإلصــالح ال نتحــاكم ، إذا مل ميكــن اإلصــالح 

مل جيــد ننظــر هــل هنــاك أحــد ليختــاروا ليكــون حكمــا بيننــا ، إن وجــدنا ال جيــوز أن نتحــاكم إىل هــذه احملــاكم ، إذا 

ـــة أن نقبـــل كـــل مـــا حكمـــوا بـــه ولكـــن بنيـــة أن نقبـــل مـــا وافـــق الشـــرع ؛ ألن هـــذا أمـــر ضـــروري وإال  نتحـــاكم ال بني

لضــاعت احلقــوق وليســت احلقــوق عشــرة ريــاالت أو عشــرين ريــاال مــا يهــم لكــن رمبــا تكــون أمــالك وعقــارات إن مل 

بنيــة قبــول حكمهــم لكــن بنيــة قبــول مــا وافــق  يتحــاكم إىل هــؤالء فإنــه يضــيع حقــه ؛ فهنــا نقــول جيــوز أن تتحــاكم ال



الشرع ؛ لكن بعد أن نتقدم مقدمتني: األوىل حماولة اإلصالح ،  الثانية التحاكم إىل رجل حيكـم بشـريعة اهللا ؛ فـإذا 

مل ميكن ال تضيع حقوقك ؛ احملامي اآلن هذا احملـامي الـذي يـرد يتحـاكم إىل حمكمـة غـري شـرعية نقـول إذا كـان مـن 

لو حكم بغري الشرع مل يقبله فال بأس ؛ أما إذا كـان مـن نيتـه أن حيكـم لـه مبـا يريـد سـواء وافـق الشـرع أو ال نيته أنه 

، فهذا حرام حىت لو كانت يف حماكم شرعية ، لو جاء إنسان حمـامي جيـد فصـيح يف املدافعـة ويف الـدعوى وأراد أن 

ده ال إىل مراد اهللا ورسوله كـان هـذا حرامـا أو يريد أن يصل إىل مراحيامي عن شخص حىت عند حمكمة شرعية وهو 

جائزا ؟ كان هذا حراما والشك يف هذا ؛ وذلك أن من الناس مـن يكـون عنـده قـوة اإلقنـاع للـدعوى أو يف املدافعـة 

أكلـه بثيابـه ، والقاضـي يقضـي مبـاذا ؟ مبـا يسـمع كمـا قـال النـيب عليـه  لـس إىل القاضـي مـع شـخص هـادئ، فإذا ج

؛ وهـــذه قاعـــدة لكـــل حمـــامني الـــذين حيـــامون يريـــدون أن يصـــلوا إىل مـــرادهم دون مـــراد اهللا ورســـوله  الصـــالة والســـالم

  . (( هم العدو فاحذرهم ))هذا ما هو صحيح ، قال اهللا تعاىل:  فهؤالء ال حيل هلم أن يسلكوا هذه الطريقة .

 أنفســهم ظلمــوا إذ أنهــم ولــو اهللا بــإذن ليطــاع إال رســول مــن أرســلنا ومــا ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 يحكمــوك حتــى يؤمنــون ال وربــك رحيمــا فــال توابــا اهللا لوجــدوا الرســول لهــم واســتغفر اهللا فاســتغفروا جــآؤوك

 اقتلـوا أن علـيهم كتبنـا أنـا تسليما ولو ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما

 وأشـد لهـم خيـرا لكـان بـه يوعظـون مـا فعلوا أنهم ولو منهم قليل إال فعلوه ما دياركم من اخرجوا أو أنفسكم

  . عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما )) أجرا لدنا من آلتيناهم وإذا تثبيتا

فوائـد اآليـة ؛ قـال اهللا تعـاىل:   . (( وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بـإذن اهللا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  . يعلم اهللا ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوال بليغا ))(( أولئك الذين 

(( يعلـم اهللا مـا فـي قلـوبهم )) يستفاد من هذه اآلية الكرميـة: أن اهللا تعـاىل ال خيفـى عليـه مـا يف الصـدور ؛ لقولـه: 

قلـب وال يعـارض هـذا ومن فوائدها: أن اإلنسان مؤاخذ علـى كسـب القلـب ، إن اإلنسـان مؤاخـذ علـى كسـب ال .

 ( إن اهللا تجـاوز عـن أمتـي مـا حـدثت بـه أنفسـها مـا لـم تعمـل أو تـتكلم )قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

ألن حديث النفس ليس فيه استقرار يعين أن اإلنسان حيدث نفسـه لكـن ال يسـتقر فـإن اسـتقر صـار عمـال ؛ وهلـذا 

القلـب هـو أن يسـتقر علـى الشـيء ويأخـذ بـه ؛ فمـا هـو الـذي قال العلماء: للقلب عمل وللـنفس حـديث ، فعمـل 

؟ اجلــواب: هـو عمــل القلــب ، أن اإلنســان (( أولئــك الـذين يعلــم اهللا مــا فــي قلــوبهم )) توعـد اهللا عليــه يف قولــه: 

ومن فوائدها: وجوب اإلعراض حيـث ال ينفـع الكـالم  يعمل بقلبه أي يطمئن على الشيء الذي حدثته به نفسه .

وقـد ذهـب بعـض العلمـاء إىل أن هـذه اآليـة منسـوخة بآيـات اجلهـاد ؛ ولـيس كـذلك  (( فأعرض عنهم )) ؛ لقوله:

بل آيات اجلهاد يف شيء وهذه يف شيء آخر ، هذه يف جمادلة املنافقني واملنافقون ال ميكن أن جياهـدوا بالسـالح ؛ 



فـإذا بينـا هلـم ولكـن اسـتمروا يف اجلـدال فإننـا  أن جياهدوا إال بـالعلم والبيـان ؛ألم يظهرون أم مسلمون وال ميكن 

ألنــك إذا بينــت لــه  نعــرض عــنهم ؛ وهلــذا قــال اإلمــام مالــك رمحــه اهللا " إذا أتــاك جمــادل فبــني لــه الســنة وال جتادلــه "

السنة جعلت السنة بني يديه فإن جادل فإنه جيـادل مـن ؟ جيـادل اهللا ال جيادلـك أنـت ، بـني السـنة وال جتـادل فيهـا 

ومـن فوائـدها: أنـه إذا أعـرض اإلنسـان عـن  ال ؛ ألن الواجب على من تبينت له السـنة أن يقبـل بـدون جـدال .جماد

وقـد سـبق  (( وعظهـم ))هؤالء املنافقني  وأمثاهلم فإنه ال يرتكهم بدون موعظة بل يعظهم لعلهـم ينتفعـون ؛ لقولـه: 

ومــن فوائــدها: ينبغــي لإلنســان إذا تكلــم أن يــتكلم  التــذكري مقرونــا بالرتغيــب والرتهيــب . لنــا معــىن املوعظــة وهــي ؟

ومــن فوائــدها: أنــه مــن آداب  .(( وقــل لهــم فــي أنفســهم قــوال بليغــا )) بكــالم بليــغ يصــل إىل الــنفس ؛ لقولــه: 

ألن كلمـــة " هلـــم " تعـــين أن يتوجـــه اإلنســـان القائـــل إىل  (( وقـــل لهـــم ))املـــتكلم أن يتجـــه إىل املخاطـــب ؛ لقولـــه: 

يـــتكلم وهـــو معـــرض أو يـــتكلم وتلقـــاء وجهـــه إىل حمـــل آخـــر ؛ بـــل إذا أراد أن يـــتكلم مـــع شـــخص يف خماطبـــه ، فـــال 

(( ومـا أرسـلنا مـن مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  . (( وقل لهـم ))موعظة فليكن اجتاه وجهه إىل هذا الرجل ؛ لقوله: 

حملها النصـب علـى أـا مفعـول بـه ؛ هذه  (( من رسول ))أوال اإلعراب: قوله:  رسول إال ليطاع بإذن اهللا ... ))

مفعـول بـه منصـوب وعالمـة  (( رسـول ))لكن دخلت عليها من الزائـدة لتأكيـد العمـوم ؛ وعليـه فنقـول يف إعراـا: 

نصــبه فتحــة مقــدرة علــى آخــره منــع مــن ظهورهــا اشــتغال احملــل حبركــة حــرف اجلــر الزائــد ؛ واعلــم أنــك إذا قلــت يف 

زائـد مـن حيـث املعـىن بـل هـو زائـد مـن حيـث اإلعـراب أمـا املعـىن فـإن مجيـع احلـروف  حرف ما إنه زائد فال تعين أنـه

 (( ليطـاع ))؛ وثانيـا: قولـه:  الزائدة يقولون إا من أدوات التوكيد ؛ فكـل حـرف جـر زائـد فهـو مـن أدوات التوكيـد

ة مــن اإلرســال هــو أن الــالم هــذه للتعليــل وليســت للعاقبــة ، انتبــه ! أليــش ؟ ألنــه مــا كــل رســول يطــاع لكــن احلكمــ

" إذ " ظرف ملا مضـى وليسـت ظرفـا للمسـتقبل  (( ولو أنهم إذ ظلموا ))يطاع ؛ فالالم هنا للتعليل ؛ قوله أيضا: 

 (( ولــن يــنفعكم يومئــذ ظلمــتم أنكــم فــي العــذاب مشــتركون ))، وتــأيت إذ للتعليــل ال ظرفيــة ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

تيتين ، وإن كان وقت اإلتيان الثاين غري وقت اإلتيـان األول لكـن إذ هنـاك يعين ألنكم ظلمتم ، وتقول: أتيتك إذ أ

ويف اإلعــراب أيضــا " لــو " يقولــون إــا خمتصــة باألفعــال وهنــا دخلــت " أن " فمــا هــو اجلــواب عــن  تكــون للتعليــل .

ول: إن الفعـل هنـا القاعدة اليت تقول إن " لو " خمتصة باألفعال مـع أـا هنـا مل تـدخل علـى الفعـل ؟ اجلـواب أن نقـ

(( فهـي جـواب " لـو " ؛ وقولـه:  (( جـاءوك ))حمذوف ، والتقدير: ولو ثبت أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ؛ أما 

لوجـــدوا اهللا توابـــا رحيمـــا )) (( ولـــو أنهـــم إذ ظلمـــوا أنفســـهم جـــاءوك فاســـتغفروا اهللا واســـتغفر لهـــم الرســـول 

يقول اهللا عزوجل إنـه مـا أرسـل  . (( لوجدوا اهللا توابا رحيما )) الالم أيضا واقعة يف جواب الشرط لوجدوا اهللا ))

رســول إال ليطــاع بــإذن اهللا ، مل يرســل الرســل مــن أجــل أن يكــذبوا ويــؤذوا وإن كانــت العاقبــة قــد تكــون التكــذيب 



 (( ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدونواإليذاء لكن األصل يف إرسال الرسـل هـو طاعتـه كمـا يف قولـه تعـاىل: 

يعين هذا هو األصل يف خلق اجلن واإلنس أم خلقوا لعبادة ال للهـو واللعـب ؛ ولكـن هـل هـذا متحقـق يف كـل  ))

    واحد من البشر ويف كل واحد من اجلن ؟ ال



 جــآؤوك أنفســهم ظلمــوا إذ أنهــم ولــو اهللا بــإذن ليطــاع إال رســول مــن أرســلنا (( ومــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 

إنــه مــا أرســل رســول إال  يقــول اهللا عزوجــل . رحيمــا )) توابــا اهللا لوجــدوا الرســول لهــم واســتغفر اهللا فاســتغفروا

ليطاع بإذن اهللا ، مل يرسل الرسل من أجل أن يكـذبوا ويـؤذوا وإن كانـت العاقبـة قـد تكـون التكـذيب واإليـذاء لكـن 

يعــين هــذا  (( ومــا خلقــت الجــن واإلنــس إال ليعبـدون ))األصـل يف إرســال الرسـل هــو طاعتــه كمـا يف قولــه تعـاىل: 

قــوا لعبــادة ال للهــو واللعــب ؛ ولكــن هــل هــذا متحقــق يف كــل واحــد مــن هــو األصــل يف خلــق اجلــن واإلنــس أــم خل

البشر ؟ ويف كل واحد من اجلن ؟ ال ؛ إذا هذه اآلية كاآلية الـيت يف سـورة الـذاريات ؛ لكـن الـيت يف سـورة الـذاريات 

يف التوحيـــد ؛ تتعلـــق بشـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وهـــذه تتعلـــق شـــهادة أن حممـــدا رســـول اهللا ، هـــذه يف الرســـالة وتلـــك 

فالرسل ما أرسلوا إال ليطاع ال ليكذبوا ويؤذوا ويقتلـوا ؛ ألن مـن الرسـل مـن كـذب وأوذي وقتـل ، ومـن الرسـول مـن 

إذن اهللا تعــاىل تنقســم إىل قســمني: إذن كــوين ، وإذن شــرعي ؛ واملــراد بــه هنــا  (( إال ليطــاع بــإذن اهللا ))؛ وقولــه: 

يطــاع إذا أذن اهللا تعــاىل بــذلك كونــا ؛ ومــن الرســل الــذين أرســلوا ليطــاعوا أيــش ؟ الشــرعي ؛ وحيتمــل أنــه كــوين يعــين 

يعـين لـو أـم  (( ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك ))حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وهلذا فـرع عليـه قولـه: 

غـــري  حــني ظلمـــوا جـــاءوك يعــين جـــاءوك يف حـــال ظلـــم أنفســهم ، وذلـــك فيمـــا وقـــع بيــنهم اخلصـــومة فتحـــاكموا إىل

الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ؛ فلـو أـم حـني حصـل مـنهم هـذه ... لـو أـم جـاءوا إىل الرسـول عليـه الصـالة 

يعــين حــني ظلمــوا  (( إذ ظلمــوا ))والســالم فاســتغفروا اهللا واســتغفر هلــم الرســول لوجــدوا اهللا توابــا رحيمــا ؛ وقولــه: 

أي جـاءوا إىل الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، ومـن  جـاءوك ))(( أنفسهم وذلك فيما وقع بينهم النزاع واخلصومة 

ألنـه بعـد موتـه ال ميكـن أن  (( واستغفر لهـم الرسـول ))املعلوم أن املراد جاءوك يف حال حياته ، ويدل هلذا قوله: 

عملـه  ( إذا مـات اإلنسـان انقطـعيستغفر هلم إذ أن عمله انقطع مبوته كما قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

(( تأكيـدا لـذلك  (( واسـتغفر لهـم الرسـول ))أي عمـا وقـع مـنهم الظلـم ،  (( جاءوك فاستغفروا اهللا ))؛  ... )

فيها إظهـار يف موضـع اإلضـمار واألصـل:  (( واستغفر لهم الرسول ))وهنا يف قوله:  لوجدوا اهللا غفورا رحيما ))

ى أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رسـول وأن اسـتغفار واستغفرت هلم ؛ لكنه أظهر يف موضع اإلضمار تنبيها عل

الرســـول لـــه مزيـــة علـــى غـــريه إذ أن دعـــوة الرســـول مســـتجابة فلهـــذا أتـــى بوصـــف الرســـالة دون الضـــمري الـــذي هـــو يف 

هـي  (( جـاءوك ))قلنـا الـالم واقعـة يف جـواب " لـو " وأن  (( لوجـدوا اهللا توابـا رحيمـا ))األصل يف هذا املكان ؛ 

أن " والتقدير: ولو أم جاءوك حني ظلمـوا أنفسـهم فاسـتغفروا اهللا واسـتغفر هلـم الرسـول ، فإعرابـه إذا نعيـد " خرب 

 اهللا )) اســـتغفرف(( ، و (( جـــاءوك ))ظـــرف والظـــرف البـــد لـــه مـــن متعلـــق وهـــو متعلقـــة بقولـــه: مـــرة ثانيـــة: " إذ " 

الـالم واقعـة يف  (( لوجـدوا اهللا ))هـا أيضـا ، يمعطوفـة عل لهم الرسـول )) (( جاءوك )) (( واستغفرمعطوفة على 



التـواب مـن أمسـاء اهللا  (( توابـا ))؛ وقولـه:  (( لوجـدوا اهللا ))جواب لو ؛ وعلـى هـذا فيكـون جـواب لـو هـو قولـه: 

ســبحانه وتعــاىل ، وتوبــة اهللا تعــاىل تنقســم إىل قســمني: توبــة مبعـــىن توفيــق التوبــة ، وتوبــة مبعــىن قبــول التوبــة ؛ فمـــن 

(( وعلــى الثالثــة الــذين خلفــوا حتــى ضــاقت علــيهم األرض بمــا رحبــت وضــاقت قــول اهللا تبــارك وتعــاىل:  األول

؟ وفقهـم للتوبـة  (( تـاب ))معـىن  عليهم أنفسـهم وظنـوا أن ال ملجـأ مـن اهللا إال إليـه ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا ))

هـو دليـل علـى أن التـواب تـأيت مبعـىن قابـل ف (( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ))وقدرها هلم ؛ وأما قوله تعاىل: 

إذا فــالتواب مــن أمســاء اهللا ولــه معنيــان ؛ األول: املوفــق (( غــافر الــذنب وقابــل التوبــة )) التوبــة ومنــه قولــه تعــاىل: 

 هي أيضا من أمساء اهللا ، فمن أمساء اهللا تعـاىل رحـيم ورمحـة اهللا (( رحيما ))للتوبة ؛ والثاين: القابل للتوبة ؛ وقوله: 

تعــاىل تنقســم إىل قســمني: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي شــاملة جلميــع اخللــق وهــي تكــون للمــؤمن وللكــافر والــرب 

 (( وكـان بـالمؤمنين رحيمـا ))والفاجر ؛ لكنها يف الدنيا فقط ؛ وأما اخلاصة فهـي خاصـة بـاملؤمنني ؛ لقولـه تعـاىل: 

اهللا تعـاىل وصـف مـن أوصـاف ثابتـة لـه علـى وجـه احلقيقـة  وهي تكون يف الـدنيا ويف الـدين أيضـا ؛ مث اعلـم أن رمحـة

وليست كما يزعم أهل التعطيل مبعىن: إرادة اإلحسان أو اإلحسان ؛ ألن أهل التعطيـل ال يؤمنـون بـأن اهللا لـه رمحـة 

اهللا  ويقولــون كــل مــا وردت الرمحــة فــاملراد بــه اإلحســان أو إرادة اإلحســان ؛ ملــاذا ؟ ألــم ظنــوا أن الرمحــة الــيت أثبــت

تعاىل لنفسه هي كرمحة املخلوق ، فقالوا إن الرمحة فيها نوع عطف وانفعال نفسي ورقة وهذه ال تليـق بـاهللا ؛ فيقـال 

هلـــم: إن هـــذه األوصـــاف أو هـــذه املعـــاين الـــيت زعمتموهـــا خـــاص برمحـــة املخلـــوق ؛ أمـــا اخلـــالق فهـــو رحـــيم مـــع قوتـــه 

وى كاذبـة ، فإنـه قـد يوجـد سـلطان قـوي جـربوت ورمبـا يكـون قدرته على أن دعواكم أن الرمحة رفقـة ولـني وذل دعـو 

له رمحـة ؛ لكـن مـن أجـل تصـورهم أن الرمحـة الـيت أثبـت اهللا لنفسـه هـي كرمحـة املخلـوق أنكـروا ذلـك وقـالوا ال ميكـن 

قـد أن تكون هللا رمحة ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كتابه " الفتوى احلموية " قال: كل معطـل فهـو ممثـل ؛ 

تسـتعرب هـذا كيـف يعطـل ويقـول إـم ممثلــة ؟ ألـم إمنـا عطـل بنـاء علـى التمثيــل بنـاء علـى أنـه إذا أثبـت فقـد مثــل 

فيكون مثل أوال وعطل ثانيا ، مثالـه هـذه الصـفة الرمحـة ، مثـال آخـر الوجـه ، قـالوا ال ميكـن أن يكـون هللا وجـه ألنـه 

يف  مسـتحيل ؛ فنقـول اآلن أنـت مثلـت أوال وعطلـت ثانيـا . لو كان لـه وجـه لـزم أن يكـون ممـاثال للمخلـوق ، وهـذا

فوائـد ؛ أوال: إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل  (( وما أرسلناك من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ... ))هذه اآلية الكرمية: 

ومــن فوائــدها: ثبــوت قيــام األفعــال  . (( ومــا أرســلنا مــن رســول إال ليطــاع بــإذن اهللا ))يف إرســال الرســل ؛ لقولــه: 

(( االختيارية هللا عزوجـل ، مبعـىن أنـه تتجـدد لـه األفعـال االختياريـة حسـب املفعـوالت ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

ومـن فوائـدها: إثبـات تعليـل  ألن إرسال الرسل يتجدد أوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهللا عليهم وسلم . أرسلنا ))

أن أفعـال وهـذا الـذي عليـه أهـل السـنة واجلماعـة  (( إال ليطـاع بـإذن اهللا ))ؤخذ ؟ من قولـه: أفعال اهللا ؛ من أين ي



اهللا وأحكــام اهللا معللــة ؛ لكــن العلــة قــد تكــون معلومــة لنــا وقــد تكــون جمهولــة لنــا إمــا علــى ســبيل العمــوم وإمــا علــى 

البشـر أو جمهولـة لـبعض النـاس دون سبيل اخلصوص ، معىن قولنا إما على سبيل العموم أي أا تكون جمهولة لكل 

 ل وحكــــم و ... لكــــن بعضــــها معلــــوم بعــــض ؛ وإال فــــنعلم أن مجيــــع أفعــــال اهللا وأحكامــــه كلهــــا معللــــة مربوطــــة بعلــــ

وبعضها غـري معلـوم ؛ لـو قـال لنـا قائـل: ملـاذا كانـت صـالة الظهـر أربعـة ؟ نقـول اهللا أعلـم ، ال أحـد يعلـم ، ال أحـد 

ئل: ملاذا حلم اإلبل نـاقض للوضـوء ؟ مـن العلمـاء مـن يقـول واهللا أعلـم ؛ ألنـه ال يـدري من البشر يعلم ؛ ولو قال قا

وال نســأل ؛ ومــن العلمــاء مــن  عــن احلكمــة ويقــول هــذا تعبــدي علينــا أن نتعبــد هللا وأن نتوضــأ إذا أكلنــا حلــم اإلبــل

هـذا اللحـم تـأثر بـه فيتوضـأ  يقول بل هذا معلل ، معلـل بعلـة وهـو مـا لإلبـل مـن القـوة والشـيطنة فـإذا أكـل اإلنسـان

مـن أجـل أن حتـبط هـذه القـوة الــيت حصـلت لـه بأكـل حلـم اإلبـل ؛ وهلــذا أمـر اإلنسـان إذا غضـب أن يتوضـأ ليطفــئ 

؛ وهكذا أيضا أكل حلم اإلبل بعض العلماء فهم احلكمة وبعضهم مل يفهـم احلكمـة ؛ ورمبـا  الوضوء حرارة الغضب

الصــالة يف املقــربة مــا العلــة فيــه ؟ قــال بعــض العلمــاء: العلــة أنــه خيــتلط ... خيتلــف العلمــاء يف العلــة ، فــالنهي عــن 

املقــربة يصــلي فيــه املــوتى ومــا فيــه مــن النجاســات ؛ وقــال بعــض العلمــاء: بــل العلــة خــوف الشــرك ؛ وأيهمــا أصــح ؟ 

؛ فـاملهم أن مجيـع  وثانيا: األصـل أيـش الطهـارة أو النجاسـة ؟ الطهـارةح ، أوال: ألنه ليس كل مقربة الثاين قطعا أص

أفعــال اهللا وأحكامــه كلهــا معللــة لكــن منهــا مــا هــو معلــوم العلــة ، ومنهــا مــا ال يعلــم ، ومنهــا مــا يعلمــه بعــض النــاس 

 (( إال ليطــاع ))ومــن فوائــدها: أن احلكمــة الشــرعية قــد خيتلــف احلكــم فيهــا ؛ وهــي يؤخــذ مــن قولــه:  دون بعــض.

 (( ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون ))قد تتخلى ، كقولـه:  هذه احلكمة الشرعية يف إرسال الرسل ؛ لكن

؛ واإلذن نوعــان:  (( إال بــإذن اهللا ))ومــن فوائــدها: إثبــات اإلذن هللا عزوجــل ؛ لقولــه:  هــذه احلكمــة الشــرعية وقــد

ه اهللا (( أم لهم شـركاء شـرعوا لهـم مـن الـدين مـا لـم يـأذن بـشرعي ، وكوين ؛ فمن األول قول اهللا تبارك وتعاىل: 

شرعا أو قدرا ؟ شرعا ؛ وال يصح قدرا ؟ نعـم ال يصـح ألنـه وقـع فقـد أذن اهللا بـه قـدرا ؛ لكـن مل يـأذن بـه شـرعا  ))

أذن لكــم شــرعا ؛ وأمــا  (( قــل آهللا أذن لكــم أم علــى اهللا تفتــرون ))؛ ومــن ذلــك أيضــا قــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

ومـن فوائـدها:  وكذلك هذه اآليـة . ي يشفع عنده إال بإذنه ))(( من ذا الذاإلذن الكوين فكثري مثل قوله تعاىل: 

 فاسـتغفروا جـآؤوك أنفسـهم ظلمـوا إذ أنهـم (( ولـوأنه جيب على اإلنسـان أن يبـادر بالتوبـة واالسـتغفار ؛ لقولـه: 

الرسـول ومن فوائدها: أنه يشرع ملن ظلم نفسه يف املخاصمة واحملاكمة أن يـأيت إىل  . الرسول )) لهم واستغفر اهللا

صلى اهللا عليه وآله وسلم ليستغفر اهللا ويطلب من الرسـول أن يغفـر لـه ، وذلـك ألن الرسـول عليـه الصـالة والسـالم 

له احلكم وإليه التحاكم فمـن املشـروع أن يـأتوا إىل الرسـول ويسـتغفروا اهللا عزوجـل عنـده ويسـتغفر هلـم الرسـول عليـه 

ذا ظلــم نفســه فينبغــي أن يــذهب إىل قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه ومــن فوائــدها: أن اإلنســان إ الصــالة والســالم .



عنــده فيســتغفر لــه الرســول ؛ ال جيــوز ؟ اآليــة ؟ نعــم اآليــة يف حياتــه لكــن مــع ذلــك اســتدل ــا وســلم ليســتغفر اهللا 

ه الرسـول ، أهل الغلو على أن اإلنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يذهب إىل القـرب النبـوي فيسـتغفر اهللا ويسـتغفر لـ

: يــا خــري مــن ... إىل واســتدلوا لــذلك بقصــة مكذوبــة رجــل أعــرايب جــاء إىل قــرب النــيب عليــه الصــالة والســالم وأنشــد

البيتــني ، فلمـا نــام رأى النــيب صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم وقــال لــه إن اهللا قـد غفــر لــك ، وهـذه القصــة مكذوبــة  آخـر

، لـو  وإذ للماضـي أو للمسـتقبل ؟ للماضـي (( إذ ظلموا ))تقـول:  واآلية تدل على بطالن هذا القول ؛ ألن اآلية

(( علـى أنـه لــو قـال: إذا ظلمـوا مل يكــن ـا دليـل ؛ ألن قولــه:  (( إذ ظلمــوا ))ولكنــه قـال: قـال: إذا ظلمـوا ، قلنـا 

ن أن مينــع أن يكــون ذلــك بعــد موتــه قطعــا إذ أن الرســول عليــه الصــالة والســالم ال ميكــ واســتغفر لهــم الرســول ))

(( ومـن فوائـدها: أن مـن تـاب واسـتغفر بصـدق وإخـالص فإنـه ... التوبـة والرمحـة ؛ لقولـه:  يستغفر هلم بعـد موتـه .

(( وهــل يســتثىن مــن ذلــك ذنــب ؟ ال ، مــع التوبــة ال يســتثىن الــذنب ، قــال اهللا تعــاىل:  لوجــدوا اهللا توابــا رحيمــا ))

هــذه آيــة  إن اهللا يغفــر الــذنوب جميعــا ))ن رحمــة اهللا قــل يــا عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنفســهم ال تقنطــوا مــ

(( والذين ال يدعون مـع اهللا إلهـا آخـر وال يقتلـون الـنفس التـي حـرم اهللا ، وهناك آية مفصـلة  عامة كل الذنوب

(( وال هـذا شـرك  (( ال يـدعون مـع اهللا إلهـا آخـر ))رؤوس الـذنوب العظيمـة ذكرهـا اهللا  إال بـالحق وال يزنـون ))

(( ومـن عدوان علـى العـرض  (( وال يزنون ))العدوان على النفس وهو أعظم العدوان اجلسدي  النفس )) يقتلون

وعمـل عمـال صـالحا يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تـاب وآمـن 

لعمــــوم ولقولـــه تعــــاىل يف وهــــل يشـــمل هـــذا املنــــافقني ؟ نعـــم يشـــملهم ل ))فأولئـــك يبـــدل اهللا ســــيئاتهم حســـنات 

(( إن المنـافقين فــي الــدرك األســفل مـن النــار ولــم تجــد لهـم نصــيرا إال الــذين تــابوا وأصــلحوا املنـافقني خاصــة 

هــل  . عظيمــا )) أجــرا المــؤمنين اهللا يــؤت وســوف المــؤمنين مــع فأولئــك هللا ديــنهم وأخلصــوا بــاهللا واعتصــموا

يا فالن استغفر اهللا يل ؟ أو يؤخذ منـه انتفـاء اإلنسـان بـدعاء غـريه  يؤخذ من اآلية طلب الدعاء من الغري بأن تقول

؟ الثـــاين ، وذلـــك ألـــم لـــيس فيـــه اآليـــة أـــم طلبـــوا مـــن الرســـول أن يســـتغفر هلـــم لكـــن يف اآليـــة أـــم اســـتغفروا اهللا 

نـيب عليـه الصـالة واستغفر هلم الرسول ومل يذكر الدعاء بالطلـب ، ومعلـوم أن اإلنسـان ينتفـع بـدعاء غـريه ، فهـاهو ال

( إنكم إذا قلتم ذلك ـ أي السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين ـ فقـد سـلمتم علـى  والسالم قال للصحابة: 

(( ربنـــا اغفـــر لنـــا وإلخواننـــا الـــذين ســـبقونا وكـــذلك ذكـــر اهللا عـــن املـــؤمنني أـــم يقولـــون  كـــل عبـــد صـــالح ... )

وكــذلك املســلمون يصــلون علــى موتــاهم ويقولــون اللهــم اغفــر هلــم وارمحهــم ، واغفــر لــه وارمحــه ، وهــذا  باإليمــان ))

حمــل إمجــاع أن اإلنســان ينتفــع بــدعاء غــريه ؛ ولكــن هــل يســأل غــريه أن يــدعوا لــه ؟ هــذا حمــل اخلــالف فمــن العلمــاء 

 عليــه الصــالة والســالم يأتيــه رجــل مــن قــال: ال بــأس أن يســأل مــن الرجــل الصــاحل أن يــدعوا لــه واســتدلوا بــأن النــيب



ـــه  ـــه وآلـــه وســـلم أن يـــدعوا اهللا ل ويقـــول: يـــا رســـول اهللا أدع اهللا أن يغيثنـــا فيـــدعوا ، ورمبـــا يســـأل النـــيب صـــلى اهللا علي

بـاملغفرة فيــدعوا لـه ، وألن الصــحابة رضـي اهللا عنــه توسـلوا إىل  اهللا تعــاىل بطلـب الســقيا بالعبـاس بــن عبـد املطلــب ، 

لى اهللا عليه وآله وسلم أمـر مـن أدرك أويـس القـرين أن يطلـب منـه الـدعاء ، وألن النـيب صـلى اهللا عليـه وألن النيب ص

ولكـن كـل هـذه لـيس فيهـا دليـل ؛ أمـا طلـب اإلنسـان مـن  ( ال تنسنا يا أخي مـن دعـاءك )وآله وسلم قال لعمر: 

قـل أن أحـدا جـاء إىل أيب بكـر أو عمـر أو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يدعوا له فهذا خـاص بـه ؛ وهلـذا مل ين

عثمان أو علي يقول ادع اهللا يل ؛ وأما االستسقاء بالعبـاس فـألن عمـر رضـي اهللا عنـه قـال قـم يـا عبـاس أدع اهللا لنـا 

تـــأيت بشـــخص تـــؤمن فيـــه اخلـــري وإجابـــة الـــدعوة فتقـــول: ادع اهللا  إمنـــا طلبهـــا أن يـــدعوا لعمـــوم املســـلمني وال حـــرج أن

؛ وأما أويس القرين فهو خاص بـه ؛ وهلـذا نعلـم علـم اليقـني أن أبـا  غيثهم ، ألنك مل تطلب لنفسكللمسلمني أن ي

بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منـه ومـع ذلـك مل يـأمر النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أحـدا أن 

فضـل أن ال تسـأل مـن أحـد أن يقول أطلبوا من هؤالء أن يدعوا لكم ؛ لكن هـذا خـاص بـه فقـط ؛ وعلـى هـذا فاأل

يــدعوا لــه ؛ لكــن قيــد شــيخ اإلســالم ــذا إذا قصــدت نفعــة خاصــة ؛ أمــا إذا قصــدت نفــع أخيــك بثوابــه علــى دعــاء 

لـك وثوابـه علـى دعـاء امللـك لـه فـإن مـن دعـى ألخيــه بظهـر الغيـب قـال امللـك آمـني ولـك مثلـه ، قـال إنـه إذا قصــد 

   داخل يف مسألة املذموم .هذا فقد قصد اإلحسان إىل أخيه فيكون غري

ي بســـبب مـــا أ (( ... فكيـــف إذا أصـــابتهم مصـــيبة بمـــا قـــدمت أيـــديهم ... ))مـــا معـــىن قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  ؟  قدموا من املعاصي

إذا أطلــق الــبعض وأريــد الكــل دل هــذا علــى أن هــذا الــبعض شــرط يف بقــاء الكــل ، فــذكر األخ اإلشــكال  الشــيخ :

فقلنا أم أجابوا على هذا بأنه عـرب باأليـدي ال ألـا شـرط يف  (( بما قدمت أيديهم )) على ذلك يف قوله تعاىل:

  بقية البدن ولكن ألا آلة العمل ...

ــتكلم ... )قولــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم:  الســائل : أال يشــكل عليــه حــديث الــنفس  ( ... مــا لــم تعمــل أو ت

  باهلم باملعصية ؟

لنـا االستفسار هل حصل منه الفعـل ؟ ال ، مـا حصـل ، نعـم وإذا ق؛ ما يقع هذا ؛  شيئاال يأمث ؛ ما فعل  الشيخ :

  لو حصل الفعل مثل أن حيدث 

  سؤال عن معىن احلياة الربزخية ؟ السائل :

ــا علــى مــا مسعنــا ؟ أو نــأيت بشــيء مــن  ؛ هــل أمــور الغيــب هــذا مــن أمــور الغيــب أو مــن أمــور الشــهادة  الشــيخ :

لكن ما نتجاوز عنه وإال لقلنا كيف أصبحت اليوم ؟ قـال طيـب ؛ مث احليـاة  ؟ هذه مسألة ، فنقول إن اهللا  عندهم



الربزخية غـري احليـاة الدنيويـة حـىت الشـهداء أحيـاء عنـد رـم يرزقـون لكـن حيـاة الـربزخ غـري حيـاة الـدنيا وإال لقلنـا إن 

  حي . الصحابة جنوا جنايات عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو

وحكـم مـن يسـتدل ـا علـى  (( ... ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك ... ))سؤال عـن معـىن اآليـة  السائل :

  حياة الرسول اليوم وكيف ينصح ؟

نـاس مـن هـذه البد أن يزيل الشبهة عنه ؛ لكـن يعانـد مـثال يف انتقـادهم بـل يقـول مـثال: قـد يفهـم بعـض ال الشيخ :

  لة املؤمن ، كلم اإلنسان مبا يناسب حاله .؛ احلكم ضااآلية كذا وكذا 

إذا كــان الشــيطان ال يتمثــل بــالنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وأن مــن رأى الرســول فهــو حــق وأنــا رأيــت  الســائل :

  الرسول أنه قال يل أخري فالنا بأن اهللا قد غفر له فهل أخرب فالنا وهل يكون هذا حقيقة أن اهللا قد غفر له ؟

فيهـا علــى مــا  أمــور الغيــب ل أخـرب بأنــه مــن رآه فقـط ومل يــذكر عـن كالمــه شــيء ، وكمـا قلــت لكـم الرســو  الشـيخ :

ورد وال نقــول مـــثال لـــو أن الرســـول حـــدثنا حبــديث فإننـــا نأخـــذ بـــه ، وال يـــرد علينـــا مــا ذكرنـــاه لكـــم مـــن قصـــة شـــيخ 

  القرآن . يف الدعاء ؛ بل جاء به ا ذكره شيء جاءت به السنة وهو اإلسالم ابن تيمية ألن م

 إال فعلـوه مـا ديـاركم من اخرجوا أو أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا أنا ولو ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

وإذا آلتينــاهم مــن لــدنا أجــرا عظيمــا  تثبيتــا وأشــد لهــم خيــرا لكــان بــه يوعظــون مــا فعلــوا أنهــم ولــو مــنهم قليــل

 والصـديقين النبيـين مـن علـيهم اهللا أنعـم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع ومنولهديناهم صراطا مستقيما 

  ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما )). رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء

(( فـال وربـك ال يؤمنـون حتـى يحكمـوك أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ سـبق الكـالم علـى قولـه تبـارك وتعـاىل: 

(( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسـكم أو اخرجـوا مـن ها ؟ قال اهللا تعاىل: وأخذنا فوائد فيما شجر بينهم ))

(( ولو أنا كتبنـا علـيهم وجل:  يقول عز أوال تكلمنا على أول هذه اآلية من حيث التفسري واإلعراب . دياركم ))

الـدنيا وال يهمهـم إذا  وذلـك ألـم يكرهـون مـا يـؤذيهم يف  أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا مـن ديـاركم مـا فعلـوا ))

ال يـــراد بـــه أن يقتـــل اإلنســـان  (( أن اقتلـــوا أنفســـكم ))كفـــوا هـــذا األمـــر أن يكونـــوا طـــائعني أو عاصـــني ؛ وقولـــه: 

ــة نفســه ، ودليــل ذلــك قولــه تبــارك وتعــاىل:  (( وال تلمــزوا نفســه بــل يــراد بــه أن يقتــل أخــاه ألن أخــا اإلنســان مبنزل

هـذا أيضـا  (( أو اخرجـوا مـن ديـاركم ))مـز نفسـه وإمنـا يلمـز أخـاه ؛ وقولـه: ومعلـوم أن اإلنسـان ال يل أنفسكم ))

... أن خيــرج اإلنســـان مـــن بلـــده فـــإن ذلـــك مــن أكـــره مـــا يكـــون علـــى النفـــوس ، يــدع وطنـــه الـــذي عـــاش فيـــه ويـــدع 

ه إال شــاق عليــه ، لــو فرضــنا علــيهم ذلــك مــا انقــادوا إال قليــل مــنهم ، مــا فعلــو أمالكــه ويــدع أرض الــيت كــان يعرفهــا 

هــذا اســتثناء والقليــل يعــين مــا دون  (( إال قلــيال مــنهم ))قليــل مــنهم وذلــك إليثــارهم الــدنيا علــى اآلخــرة ؛ وقولــه: 



(( ولــو ؛  النصـف ، والكثــري النصــف فمــا فوقــه ؛ لكــن يقــال ملــا فــوق النصــف إنــه أكثــر ، ويقــال ملــا دونـه إنــه األقــل

(( يعين لو أن هؤالء الذين حتاكموا إىل غري الرسول عليه الصـالة والسـالم وأمـروا أن يتحـاكموا إىل الرسـول  أنهم ))

والـذي يوعظـون بـه هـو الرجـوع إىل كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـلى اهللا  لو فعلوا ما يوعظون بـه لكـان خيـرا لهـم ))

ـــه وســـلم  ـــرا لهـــم ))عليـــه وآل ـــا ))(( وأشـــيف احلـــال واملـــآل  (( لكـــان خي ـــا علـــى احلـــق ؛ ألن  د تثبيت أي أشـــد إثبات

(( ولـو أنـا كتبنـا علـيهم أن اقتلـوا أنفسـكم أو فوائـد اآليـة:  اإلنسان كلما ازداد طاعة له ازداد إميانـا ويقينـا وثباتـا.

، وأنـه ال يسـتطيع أن يتحمـل   : بيان بعث اإلنسـانأوال من هذه اآلية الكرمية يستفاد . اخرجوا من دياركم ... ))

 ل ما أمـر بـه إذا كـان ال يالئمـه السـيما مـع ضـعف اإلميـان خصـوص ا إذا قلنـا إن هـذه اآليـة نزلـت يف املنـافقني .ك

ومـن فوائـدها: أن اإلخـراج مـن الـديار هـو مـن عضـهم بعضـا مـن أشـد مـا يكـون علـى ومن فوائدها: إن قتـل النـاس ب

(( مــا ها: أن النــاجي مــن العبــاد قليــل ؛ لقولــه: ومــن فوائــد ألن اهللا تعــاىل ضــربه هنــا مــثال . الشــاق علــى النفــوس ؛

ففتش نفسك هل أنت من هؤالء القليل أو من األكثر ؟ وهـذا احلكـم يشـهد لـه مـا ثبـت  فعلوه إال قليل منهم ))

يف الصحيحني وغريمها أن اهللا سبحانه وتعاىل ينـادي يـوم القيمـة يـا آدم فيقـول لبيـك وسـعديك فيقـول اهللا لـه أخـرج 

ا إىل النار فيقول يا رب وما بعث النار ؟ قال من كـل ألـف تسـعمائة وتسـعة وتسـعون يعـين واحـد يف من ذريتك بعث

مـن ذلـك علـى الصـحابة وقـالوا يـا رسـول اهللا أينـا ذلـك ن مـن بـين آدم مـن أهـل النـار ؛ األلف من أهـل اجلنـة والبـاقو 

جوج مث قــال: إين ألرجــوا أن تكونــوا ربــع الواحــد ؟ فقــال أبشــروا فــإنكم يف أمتــني مــا كانتــا يف شــيء إال  يــأجوج ومــأ

أهل اجلنة وثلث أهل اجلنة وشطر أهل اجلنة ففرح الصحابة بذلك وكربوا ؛ هذا يدل على أن بـين آدم األقـل القليـل 

ومــن فوائــدها: أن طاعــة اهللا ســبحانه  مــنهم هــم الــذين ينجــون مــن النــار والبــاقون مــن أهــل النــار أعــوذ بــاهللا منهــا .

ومــن فوائــدها: أن  . (( ولــو أنهــم فعلــوا مــا يوعظــون بــه لكــان خيــرا لهــم ))خــري ؛ لقولــه:  وتعــاىل ســبب لكــل

(( يـا أيهـا النـاس قـد جـاءتكم موعظـة مـن ربكـم األحكام الشرعية مواعظ ؛ وهلذا مسى اهللا القـرآن موعظـة فقـال: 

اإلنســان يــتعظ ــا  ووجــه كــون األوامــر والنــواهي موعظــة أن وشــفاء لمــا فــي الصــدور وهــدى ورحمــة للمــؤمنين ))

فيمتثل األمر وجيتنب النهي ، وكثري من الناس ال يفهم من كلمة موعظة إال ما كـان مقرونـا بالرتغيـب أو الرتهيـب ؛ 

ومــن  (( لكــان خيــرا لهــم وأشــد تثبتــا )) .تبــادل املنــازل بــني العبــاد ؛ لقولــه:  ومــن فوائــدها: وهــذا لــيس بشــرط .

 (( وأشـد تثبيتـا ))فوائدها: أن الثبات على احلق خيتلف منهم شديد قوي ومنهم ضعيف ومنهم متوسط ؛ لقولـه: 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل عظــيم مــا حيصــل يف املســـتقبل وأن اإلنســان خيشــى عليــه مــن الزلــل إال أن يثبتـــه اهللا ؛  .

ال يــذكر إمنــا يــذكر التثبيــت يف حــال مــواطن الزلــل ، الزلــل ألن التثبيــت علــى غــري مــواطن  (( وأشــد تثبيتــا ))لقولــه: 

ومعلوم أن اإلنسان يرد عليه يف حياتـه شـبهات ويـرد عليـه شـهوات ، فالشـبهات العلـم وتـذهب العلـم ، والشـهوات  



؛ فاإلنسان حييط به شيئان: شـبهة يـزول ـا العلـم ،  يريد إال ما يهوى فقط ، وهذه اإلرادة حىت يصبح اإلنسان ال

  شهوة تزول ا اإلرادة ؛ فإذا مل يثبته اهللا بالعلم واإلرادة الصادقة والعزمية اجلازمة فإنه يهلك .

نعــم ؛ وجهــه ذلــك ؟  ، يؤخـذ ؟ هـل يؤخــذ مــن هـذا أن اإلميــان يتفــاوت ؟ هـل يؤخــذ ؟ أنــا ال أريـد أن تــأيت بالــدليل

فضــل عليــه وهــذا هــو التفاضــل ؛ خــري هــل هــي اســم تفضــل أو ال ؟ طيــب اســم التفضــيل يقتضــي وجــود مفضــل وم

(( وإذا آلتيناهم مـن لـدنا أجـرا مث قال اهللا تعاىل:  أن اإلميان يتفاوت . (( وأشد تثبيتا ))وكذلك يؤخذ من قوله: 

مســتقبل ؛ " إذا " ظــرف للـزمن احلاضــر ، و" إذ " للماضــي ، و " إذا " لل عظيمـا ولهــديناهم صــراطا مســتقيما ))

ماضــــي ، وإذا للمســــتقبل ، وإذا للحاضــــر يعــــين وإذا لــــو أــــم فعلــــوا مــــا يوعظــــون بــــه  إذ فهــــذه العوامــــل الــــثالث .

آتى باملـد مبعـىن أعطـى فهـي مـن أخـوات كسـا أي مـن  (( آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما ))ألجبناهم على ذلك ، 

س أصـــلهما العوامــل الـــيت تنصــب فعلـــني لــيس أصـــلهما مبتــداء واخلـــرب ، فهــي مـــن العوامــل الـــيت تنصــب مفعـــولني لــي

تقـول: زيـد قـائم ،  املبتداء و اخلرب خبـالف ظـن وأخواـا فإـا تنصـب مفعـولني أصـلهما املبتـداء واخلـرب ، مثـال ذلـك

أدخل عليها ظن ظننت زيدا قائم ، وتقول: كسـوت زيـدا جبـة ، احـبط العامـل فهـل يسـتقيم أن تقـول: زيـد مبتـداء 

ا وبـني ظـن وأخواـا ؛ آتـى مـن أي البـابني ؟ مـن بـاب الثـاين ، وجبة خرب ؟ ال ميكن ؛ وهلذا يفرق بني كسا وأخوا

(( مــن أي أعطينــاهم  (( وإذا آلتينــاهم ))؛  (( أجــرا ))، والثــاين  (( آلتينــاهم ))ومفعوهلــا األول اهلــاء يف قولــه: 

أي ثوابـا ، ومسـى اهللا تعـاىل الثـواب الـذي جعلـه علـى األعمـال مسـاه أجـرا  (( أجرا عظيمـا ))أي من عنـدنا  لدنا ))

ملن استأجر بيتـا أو حنـوه فالبـد أن ليتبني لإلنسان أن هذا الثواب البد من حصوله كما أنه البد من حصول األجر 

أن يـدرك هنـا ألنـه  ؛ والعظـيم هنـا مبعـىن الكثـري ومبعـىن الشـديد يعـين أنـه أجـر ال ميكـن لإلنسـان  حيصل على األجـرة

عظيم ، ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته ؛ يعين ففي هذه اآليـة دليـل علـى أن اإلنسـان يثـاب 

وجــل ، وكــل هــذا ثوابــا آخــر غــري التثبيــت الــذي ذكــره اهللا يف اآليــة األوىل وهــو أنــه ينــال ثوابــا عظيمــا مــن عنــد اهللا عز 

اعبـد  : هـذه اآليـة الكرميـة دليـل علـى بطـالن قـول الصـوفية الـذين يقولـونويف مـا يوعـد بـه العبـد . من أجل الرتغيـب

اهللا وال تعبده لثواب اهللا ؛ وجه الداللة أنه لـو ال أن لـذكر الثـواب تـأثريا يف العمـل لكـان ذكـره عبثـا ولغـوا ، و  اهللا هللا 

طل العمـل وال تنـايف اإلخـالص ؛ يف العمل من أجل الثواب إال ليبني أن نية الثواب ال تبعزوجل مل يذكر الثواب و 

(( وقــد وصــف اهللا نبيــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم والــذين معــه بــأم يبتغــون فضــال مــن اهللا ورضــوانا فقــال: 

على أنه جاء يف آية أخـرى املـدح يف الـذين يبتغـون فضـل اهللا  تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ))

ومــــن  إن أردت وجــــه اهللا فإنــــك مثــــاب وإن أردت ثــــواب اهللا فإنــــك مثــــاب عليــــه . فيكــــون هــــذا دلــــيال علــــى أنــــك

ألن عطـاء العظـيم عظـيم  (( مـن لـدنا ))فوائدها: عظم هذا الثـواب ، مـن وجهـني: األول إضـافته إىل اهللا ؛ لقولـه: 



 ،: بالسـني والصـاد صراطا فيها قراءتان (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) . (( أجرا عظيما ))؛ والثاين من قوله: 

وهــذه أيضــا تنصــب مفعــولني لــيس أصــلهما املبتــداء واخلــرب ؛ املفعــول األول اهلــاء يف  (( ســراطا )) و (( صــراطا ))

اهلدايــة هنــا تشـــمل هدايــة العلــم واإلرشــاد وهدايـــة  (( صـــراطا )) ؛ (( هــديناهم ))قولــه: (( وهلــديناهم )) والثــاين 

إذا عـدي العامـل بـإىل فهـي هدايـة الداللـة واإلرشـاد وإذا جـرد منهـا حـرف اجلـر  التوفيق والرشاد ؛ وقـد مـر علينـا أنـه

(( مشـل هـذا وهـذا ، وذكرنـا هلـذا شـواهد ، فمـن شـواهد املعـدة بـإىل قولـه تعـاىل عـن نبيـه صـلى اهللا عليـه وآلـه ســلم: 

 . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ))

 



اهلداية هنا تشمل هداية العلم واإلرشاد  (( هديناهم )) (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) . تفسر اآلية الكرمية: 

وهداية التوفيق والرشاد ؛ وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإىل فهي هداية الداللة واإلرشاد وإذا جرد منها حرف 

اجلر مشل هذا وهذا ، وذكرنا هلذا شواهد ، فمن شواهد املعدة بإىل قوله تعاىل عن النيب صلى اهللا عليه وآله سلم: 

(( إهدنا الصراط ومن شواهد ارد قوله تعاىل يف سورة الفاحتة:  إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ))(( و 

من فوائدها: أن من فعل ما يوعظ به وأطاع  (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) وهذه اآلية أيضا . المستقيم ))

ائدها: أنك إذا أردت سعة العلم وثبوت ومن فو  اهللا ورسوله فإنه يهدى إىل احلق ، وثواب احلسنة احلسنة بعدها .

(( والذين اهتدوا العلم فعليك بطاعة اهللا ؛ ألنه كلما اهتدى اإلنسان داية اهللا ازداد هدى ، كما قال تعاىل: 

يم ؛ ما يستفاد منه: أن هناك صراطا غري مستق (( صراطا مستقيما ))وقوله:  . زادهم هدى وآتاهم تقواهم ))

(( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبل الكفر ،  م ؟ .هو الصراط املستقي

فالسبل اليت متيل به اإلنسان ميينا ومشاال هذه غري مستقيما أما صراط اهللا الذي هو سبيله واملرسل إليه  سبيله ))

لذين أنعم اهللا عليهم من النبيين (( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع امث قال اهللا تعاىل:  فإنه مستقيم .

" من " هذه شرطية والفعل بعدها جمزوم ا ، ودليل  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

اجلزم حذف الياء وأصل يطع ؟ يطيع ؛ فإذا قال قائل: ملاذا حذفت الياء ؟ قلنا ألنه ملا جزم الفعل صار ساكنا 

إذا اجتمع ساكنان فإن كان األول حرفا صحيحا كسر وإن كان حرف علة حذف ،  والياء ساكنا والقاعدة أنه

  ويف هذا يقول ابن مالك: 

  فحذفه استحق  انوإن يكن لي   إن ساكنان التقيا مثل ما سبق                       

وبعدها يعين حرف علة ، فحذفه استحق يعين احذفه ؛ هنا نقول حذفت الياء ألنه حرف لني  ناوإن يكن لي

؟ فاجلواب:  (( ومن يطع اهللا ))بل هو مكسور  فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن ساكن فوجب حذفها .

نعم اهللا عليهم )) (( فأولئك مع الذين أأن هذه الكسرة عارضة اللتقاء الساكنني ؛ أين جواب " من " ؟ مجلة 

وهنا نسأل ملاذا اقرتنت الفاء باجلواب ؟ ألن هذه الباء ضابطة للجواب ؛ فلماذا اقرتن جواب الشرط بالفاء ؟ ألن 

جواب الشرط مجلة امسية ، وإذا كان مجلة امسية فإنه جيب اقرتانه بالفاء ؛ واألخ ينشد لنا البيت يف وجوب اقرتان 

  الفاء ؟ أنشدنا بيتا ؟

   اسمية طلبية وبجامد   وبلن وبما وقد وبالتنفيس                       

  سبعة ، سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط اقرتنت الفاء .



باهلمزة ؛ و" من " هذه بيانية  (( من النبيئين ))بالياء و  (( من النبيين ))فيها قراءتان:  (( من النبيين ))قوله: 

(( وحسن  ، فما هو املبهم الذي بني مبن ؟ اسم املوصول ، اسم املوصول مبهم حيتاج إىل بيان وصلته ال تبينه .

 (( رفيقا ))ملاذا قال:  بس والنبيني خارجني ؟ تعود إىل ؟ يعين مشار إليه ما هو ؟ أولئك رفيقا )) (( أولئك ))

ع ؟ رفيقا متييز ؟ والتمييز البد أن يكون مفردا ؟ هو اآلن رفيق مفرد ومجعه رفقاء ؟ يعين مع أن املشار إليه مج

معناه إذا قلنا قتيل فهو مبعىن قتلى ؟ نعم يقول العلماء إن رفيق مفرد صاحل للجمع واملفرد يعين صاحل هلذا وهذا ، 

ب مثال ، اجلنب لفظها مفرد لكنها صاحلة فتقول: هؤالء رفيق هؤالء اجلماعة أو رفقاء هؤالء اجلماعة ، كاجلن

(( ومثل الفلك مفرد لكنه صاحل للجمع قال اهللا تعاىل:  (( وإن كنتم جنبا فاطهروا ))للجمع قال اهللا تعاىل: 

وأمثال  (( ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اهللا ))وقال تعاىل:  حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به ))

 كلمة قاهلا ابن عقيل رمحه اهللا وهو من الفقهاء قال: إن األحدب الذي حدبته كالراكع ينوي هذا كثري ؛ ويعجبين

الركوع كفلك يف العربية صاحل للمفرد واجلمع وهكذا االحنناء من الرجل األحدب صاحل ألن يكون طبيعيا أو 

ن اإلنسان إذا أتقن علما شرعيا راكعا ؛ وهذا جيرنا إىل قصة الكسائي مع أيب يوسف ، كان الكسائي يقول إ

إتقانا قويا جيدا فهم ما سواه من العلوم وإن مل يدرسها ، هكذا قال وكان ذلك حبضرة الرشيد ، فقال له أبو 

يوسف وأبو يوسف فقيه قال له: ما تقول فيما إذا سها الرجل يف سجود السهو ؟ قال الكسائي أقول ال يسجد 

ك يدل على هذا ؟ قال نعم عندي أن املصغر ال يصغر ؛ فهذه ما السهو لذلك ؛ قال وهل عندك شيء من حنو 

له قدرة على ها ببعض ينتفع . أدري هل هي مصنوعة أو حقيقة ؛ على كل حال إن اإلنسان إذا ربط العلوم بعض

تأليف الفكر ؛ وهلذا جتد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقرن األشياء اليت تظنها بعيدة بعضها من بعض 

الطاعة  (( ومن يطع اهللا ورسوله ))وجل:  نعود إىل معىن اآلية ، يقول اهللا عز نها قريبة جيمعها أصل واحد .ولك

للمأمور ؛ وهلذا نقول إن من ترك املعصية يعترب مطيعا ، ومن فعل الواجب هي موافقة األمر تركا للمنهي وفعال 

ومل  (( ومن يطع اهللا والرسول ))فقة املطاع ؛ وقوله: فهو مطيع ؛ وهلذا قيل يف الطاعة هي موافقة األمر أو موا

؛ ألن أمر الرسول من شرع اهللا وكما تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الشرع ال بأس  يقل: مث الرسول

 إال أن يقرن مع اهللا بالواو ألن ما جاء به فهو من شرع اهللا خبالف األمور الكونية فإنه ال جيوز أن يقرن مع اهللا

مقرونا بثم ؛ ومن ذلك أي من فروع هذه القاعدة قول القائل: اهللا ورسوله أعلم ، يف األمور الشرعية ؛ ومن ذلك 

ومل يقل: مث رسوله ؛ ألن هذا إيتاء شرعي فهو من الشرع  (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله ))قوله تعاىل: 

ليه وآله وسلم ال ميلك فيها شيئا فلهذا ملا قال له الرجل: ما شاء اهللا ؛ أما األمور القدرية فإن النيب صلى اهللا ع

أولئك إشارة إىل مجع مع أن الذي قبلها  (( فأولئك مع الذين ))؛ وقوله:  ( أجعلتني هللا ندا )وشئت قال: 



ناها مجع ، مفرد لكن قالوا إن من و ما وأمثاهلما صاحلة للجمع واملفرد فهي باعتبار لفظها مفرد وباعتبار مع

فيصح أن يعود الضمري إليها أو اإلشارة إليها باعتبار اللفظ وباعتبار املعىن ، وقد مجع اهللا تعاىل بني ذلك يف قوله 

(( ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له تعاىل: 

أتى باسم اإلشارة  (( فأولئك ))املعىن ويف الثالث اللفظ أيضا ؛ وقوله:  فراعى يف األول اللفظ ويف الثاين رزقا ))

أي  (( مع الذين أنعم اهللا عليهم ))وقوله:  إشارة إىل علو مرتبتهم ومل يقل: فهؤالء ، للتنبيه على علو مرتبتهم .

نعمة الدين والدنيا وهي نعمة خاصة ؛ وليعلم أن نعمة اهللا سبحانه وتعاىل تنقسم إىل قسمني: نعمة عامة ، 

ونعمة خاصة ؛ النعمة العامة تكون للمؤمن والكافر والرب والفاجر واملستقيم والفاسد ، هذه العامة ومنها ... 

عم العامة ؛ الثانية النعمة اخلاصة اليت تكون يف الدين الرزق على الناس من مطر ونبات ورخاء وأمن ، هذه من الن

(( أنعم اهللا عليهم من النبيين وهم أصناف أربعة كما قال اهللا تعاىل هنا:  والدنيا ، وهذه خاصة باملؤمنني

والنبيون هنا تشمل الرسل ألن كل رسول فهو نيب فإذا قيل: من النبيني ،  والصديقين والشهداء والصالحين ))

بتبليغه  قيل: إم من أوحي إليهم بشرع ومل يؤمروا (( والنبيين ))فيهم باألوىل الرسل والشك يف هذا ؛ دخل 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، وهذه هو املشهور عند أهل العلم ؛ وقيل: النيب من أوحي إليه أن 

؛ ولكن الصحيح ما ذهب إليه اجلمهور وهو  عليهفالبد من سبق رسول  يكملها ايتعبد بشريعة من قبله أو يأيت مب

أن النيب يوحى إليه بالشرع ولكنه ال يكلف ويلزم بتبليغه ، ومن هؤالء أي من النبيني الذين مل يرسلوا آدم فإن آدم 

نيب مكلم لكنه ليس برسول ألنه هو أول البشر فليس هناك أمة حىت يكون رسوال هلا ؛ وألن الناس الذي خرجوا 

ن حواء كانوا قليلني مل تفتنهم الدنيا وكانوا ينظرون إىل أبيهم فيتعبدون بعبادته فلما انتشر الناس وكثروا منه وم

وهذا  (( كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ))أرسل اهللا الرسل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

ن ومنذرين وإمنا هم أنبياء يتعبدون هللا ويتبعهم األمة ؛ يدل على أن الناس قبل هذا مل يبعث فيهم أنبياء مبشري

وهو مأخوذ من النبأ وهو اخلرب ؛ وقيل: من النبوة وهي الرفعة ؛ أما على األول فظاهر ؛ ألن النيب خمرب وخمرب ؛ 

؛  فعيل مبعىن مفعول وفاعل فهو منبأ وكذلك منبئ (( النبيئين ))باهلمز  (( النبيين ))وعلى هذا فيكون لفظ 

وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبأ ولكنها حذفت اهلمزة ختفيفا أو من النبوة وهي الرفعة لعلو منزلة األنبياء 

  . (( الصديقين ))، والشك أن األنبياء هم أعلى طبقات عباد اهللا الصاحلني ؛ 

  ما فيه خالف ، وليس فيه اختالف حىت حيتاج إىل شرح . الشيخ :

  عن حكم زيارة املرضى الذين ال نعرفهم ؟سؤال  السائل :



جابوا يل ، هذا ميكن جاسوس وال بلى ، وقد ال يكون هذا قد يفرح  هذه ختتلف ، قد يكون املريض . الشيخ :

إذا عاده مثل هذا الرجل ورمبا ينشط ؛ ال هو عيادة من عرفت ومن مل تعرف السيما إذا دخلت إىل غرفة فيه 

  ناس تعرفهم وناس ال تعرفهم ليس من املروءة أن تسأل عن هؤالء وال تسأل عن حال اآلخرين .

  عن زيارة من هو مسرف على نفسه يقصد النصيحة ؟سؤال  السائل :

أي نعم هذا يؤخذ منه أن اإلنسان إذا كان يعلم أن هذا الشخص مؤسف على نفسه ويعود من أجل  الشيخ :

  إنقاذه من النار هذا طيب .

  ) ما صحة احلديث ؟ وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ( بلغوا عني ولو آيةحديث 

كله صحيح ؛ لكن   ( حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ) و لغوا عني ولو آية )( بحديث صحيح  الشيخ :

ليس التحديث يعين التصديق ؛ ألن الرسول أمرنا بالتوقف فيما حدثوه فيه ما مل يشهد شرع النيب ؛ وهلذا قال 

ا ببطالنه ، العلماء أن أخبار بين إسرائيل تنقسم إىل ثالثة أقسام: قسم شهد شرعنا بصحته ، وقسم شهد شرعن

  وقسم مل يشهد شرعنا بشيء ، فالثالث متوقف فيه .

 النبيين من عليهم اهللا أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع (( ومنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الذين أيها عليما يا باهللا وكفى اهللا من الفضل رفيقا ذلك أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين

 أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن لمن منكم جميعا وإن انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا

 ليتني يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن اهللا من فضل أصابكم ولئن شهيدا معهم أكن لم إذ علي اهللا

  . عظيما )) فوزا فأفوز معهم كنت

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

سبق الكالم على أول هذه اآلية  عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

أل يف الرسول هل هي للحقيقة أو للعهد ؟  سول ))(( ومن يطع اهللا والر قوله:  وأظن ما قبلها أخذنا فوائدها ؟ 

هل فيها احتمال  للعهد ؛ إذا كانت للعهد فمن املراد به ؟ أي رسول ؟ املراد به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم .

آخر ؟ فيها احتمال بأن املراد اجلنس ، يعين اجلنس املراد اجلنس يعين ومن يطع اهللا والرسول الذي أرسله سواء  

" من " هذه ؟ لبيان ؟ أين املوقف الذي بينت  (( من النبيين ))قوله:  حممدا أم غريه ، وهذا أقرب العموم . كان

يدخل يف النبيني هنا الرسل ؛ ألن   (( من النبيين والصديقين ))قال اهللا تعاىل:  . (( مع الذين ))الذي هو  ؟

يشمل الرسل وهم أفضل من األنبياء ، وهذا هو  ))(( من النبيين رسول نيب وليس كل نيب رسول ؛ فقوله:  كل



املتفق عليه بني علماء املسلمني ؛ وأما غالة الصوفية فقالوا إن الويل أفضل من النيب والنيب أفضل من الرسول ، 

  قالوا ألن الويل له الوالية والقرب والنيب له اإلخبار مع البعد والرسول خادم ، وأنشدوا على ذلك: 

  برزخ    فويق الرسول ودون الولي مقام النبوة في                       

شف األفكار السيئة ، مقام النبوة يف الربزخ فويق الرسول ودون الويل ؛ إذا الويل بعيد عنده ، مث يليه مع البعد من 

ضالل بني ـ  ؟ يلي الويل النيب ، مث الرسول وليس بني النيب والرسول على زعمهم فرق إال قليل ؛ والشك أن هذا

والعياذ باهللا ـ ألننا نقول كل رسول نيب وكل نيب ويل فأشرف أولياء اهللا الرسل واألنبياء الشك ، أشرف األولياء 

النبيني وأشرف النبيني الرسل ؛ فكالهم باطل ؛ مث من يعنون باألولياء ؟ يعنون باألولياء رؤوس الطواغيت الذين 

(( أما  م أن يعبدوه وأن جيعلوهم معصومني من كل ذنب ومن كل خطأ .هم أولياء الشيطان الذين يريدون منه

(( والذي جاء بالصدق الصديق هو الذي صدق باحلق وقال بالصدق ، بينه قول اهللا تعاىل:  الصديقين ))

فالصديق هو الذي قال بالصدق وصدق باحلق ؛ وأفضل الصديقني هو أبو  وصدق به أولئك هم المتقون ))

األمم وأبو بكر أفضل هذه األمة فيكون أفضل الصديقني هو أبو بكر  ؛ ألن هذه األمة أفضلعنه  بكر رضي اهللا

رضي اهللا عنه ؛ والشهداء ؟ الشهداء مجع شهيد واختلف العلماء فيه فقيل: إن املراد بالشهداء أهل العلم ؛ لقول 

وا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز (( شهد اهللا أنه ال إله إال اهللا والمالئكة وأولاهللا تبارك وتعاىل: 

(( وال تحسبن الذين قتلوا وقيل املراد بالشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل:  الحكيم ))

والصحيح أن اآلية عامة ؛ ألن العلماء شهداء استشهدهم  في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ))

حانه وتعاىل على اخللق فهم يشهدون باحلق ويشهدون على اخللق ؛ من أعلم الناس بصدق الرسل اهللا سب

وبشريعة الرسل ؟ العلماء ، فيشهدون باحلق الذي جاءت به الرسل ويشهدون على اخللق أن الرسل بلغوه ؛ مث 

مة وسطا لتكونوا شهداء (( وكذلك جعلناكم أنقول أيضا هذه األمة شهداء على الناس عموما ؛ لقوله تعاىل: 

ووجه ذلك أن هذه األمة تشهد على أن الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات وأن من هؤالء األقوام من  على الناس ))

كفر ومنهم من آمن ؛ ألنه ليس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول فالرسل كلهم قد سبق وقد قص 

هؤالء أدىن مرتبة ممن قبلهم ؛ لكن من كان قبلهم فهو من  صالحين ))(( والاهللا علينا من أنبائهم ؛ وقوله: 

الصادقني الشك ، فهو من باب عطف العام على اخلاص ، فليس كل صاحل يكون صديقا وليس كل صاحل 

يكون شهيدا وليس كل صاحل يكون نبيا أو رسوال ؛ لكن كل نيب وكل صديق وكل شهيد فهو صاحل ، قال اهللا 

إذا الصالح وصف عام  (( وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في اآلخرة لمن الصالحين ))هيم: تعاىل عن ابرا

فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على اخلاص ؛ لكن فمن هو الصاحل ؟ الصاحل ضد الفاسد ، 



بعد إصالحها )) (( وال تفسدوا في األرض فهو املطيع هللا ؛ ألن الفاسد هو العاصي هللا كما قال اهللا تعاىل: 

(( قال العلماء: أي ال تفسدوا فيها باملعاصي فإن املعاصي سبب للفساد يف األرض ، ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 

وعلى هذا فالصاحل هو  والبحر بما كسبت أيدي الناس ))(( ظهر الفساد في البر وقال تعاىل:  يكسبون ))

املطيع هللا ؛ وعرب بعضهم عن ذلك بقوهلم الصاحل من قام حبق اهللا وحق العباد ، وهذا مبعىن األول ألن املطيع هللا 

فعل ماضي  (( حسن )) (( وحسن أولئك رفيقا ))قال اهللا تعاىل:  البد أن يكون قائما حبق اهللا وحق العباد .

املشار إليه هم هؤالء  (( أولئك ))كنه مشرب معىن التعجب ، فهو مبعىن قول: ما أحسن هؤالء الرفقاء ؛ قوله: ل

(( ؛ وقيل: إن  قيل: إا مبعىن الرفقاء وأا اسم يستوي فيه اجلمع والواحد (( رفيقا )) األصناف األربعة ؛ و

ولكن األول أصح أي حسن هؤالء رفقاء وأن رفيق صاحلة متييز ، متييز حلسن ؛ ألا مبعىن التعجب ؛  رفيقا ))

للواحد واجلمع ، والرفيق هو املرافق واملرافق هو الذي ترتفق به أنسا ومئونة وانشراحا وما أشبه ذلك ؛ وهلذا ال 

   يقال رفيق إال ملن رافقك وزاملك إما يف عمل وإما يف سفر وإما يف غري ذلك .

هل السياق يعني أن املقصود بالرسول هو نبينا صلى  من يطع اهللا والرسول ... ))(( و يف قوله تعاىل:  السائل :

   اهللا عليه وآله وسلم ؟

الشك أن سياق اآليات اليت قبلها كلها يف الرسول عليه الصالة والسالم ؛ لكن ال مانع من أن تأيت آية  الشيخ :

  وسلم دخل ضمنا  .عامة فيكون الرسول ضمنا ، الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله 

أن كل من أطاع  (( ... والصالحين ... ))وقوله:  (( ... فأولئك مع الذين ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  اهللا ورسوله فهو من الصاحلني فهل نقول إن معىن " من " هنا مبعىن من ؟

ذا قد حيشر اإلنسان مع ال، ال ؛ ألن من سوى هذه الصفات األربعة هم املنافقون والكفار ؛ وهل الشيخ :

الكافرين وإن كان فيه شيء من الطاعة ... له ، وقد حيشر مع املؤمنني وإن كان فيه شيء من املعصية إذ عفا اهللا 

  عنه .

  ؟ (( والشهداء ))هل يدخل طالب العلم يف قوله تعاىل:  السائل :

(( من يف طريقهم إىل أن يكونوا شهداء ؛ لو ماتوا على ذلك ؟ لو ماتوا على ذلك فقد قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  يكمل له أجر ما نوى . يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله فقد وقع أجره على اهللا ))

  هل الصاحلني أرفع أم املصلحني ؟ السائل :



يصلح فيه نقص يف صالحه ألن من كمال اإلصالح الصالح ؛  كل مصلح فهو صاحل والصاحل الذي ال الشيخ :

(( والذين قال:  ومل يذكر أم أمروا باملعروف ، (( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة ))وهلذا قال: 

؛ إذا املصلح أعظم ؟ املصلح نعم من   إنا ال نضيع أجر المصلحين ))يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة 

اإلصالح ، وقد يكون اإلنسان صاحلا لكنه ال يهتم بصالح غريه فال يكون مصلحا وحينئذ كمال الصالح 

  يكون هو صاحل ناقص الصالح .

ال ، هو إخبار يراد به احلث يعين هل ترغب أن تكون مع هؤالء ويف صحبتهم ؟ اجلواب: نعم ، إذا أطع اهللا 

 خيرج عن هؤالء األصناف ؟ طيب هو معهم ، قد أقول ورسله ؛ ... ؟ يعين أن تقول إذا أطاع اهللا ورسوله فهو ال

  أن هذا الرجل مع املؤمنني وهو مؤمن .

  سؤال عن الشهيد احلقيقي ؟ السائل :

أما من قتل يف املعركة وهو قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهذا شهيد الشك ؛ وأما من قاتل لقضية  الشيخ :

يس يف سبيل اهللا وال يكون شهيدا وال حيل أن يسميه شهيدا ؛ بل حىت معينة ال لتكون كلمة اهللا هي العليا فل

الذي يقتل يف املعركة ال يقال إنه شهيد كما بوب على ذلك البخاري رمحه اهللا فقال " باب ال يقال فالن شهيد 

من " وكما ى عن ذلك عمر ، قال " إنكم تقولون فالن شهيد فالن شهيد و ... يعين لعله ضل ولكن قولوا 

  مات أو قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد .

  سؤال عن كون هذه األمة شهيدة على األمم السابقة وكوا شهيدة على أفرادها ؟  السائل :

حنن ذكرنا هذا ، أن هذه األمة شهيدة على األمم السابقة وكذلك األمة شهيد بعضها على بعض ؛  الشيخ :

  األمة واتقت على الثناء عليه فإنه يشهد له باجلنة .وهلذا كان القول الراجح أن من شهدت له 

  ما حكم العمليات الفدائية اآلن أال نقول إم شهداء ؟ السائل :

؟ ال ، هذا ما قتل نفسه ، الذي ألقى التمر وقاتل ما قتل ل نفسه ؟ يذكرون قصة الصحايب أليس قت الشيخ :

نفسه ألنه يدافع وهو يريد أن يقتل األعداء ؛ لكن هذا دخل انتحاريا يكون انتحار  ، ما جيوز أبدا ، هذا قاتل 

وهي ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا إذا كان لإلسالم يف ذلك مصلحة  نفسه ال جيوز إال يف حال واحدة معينة 

كبرية ، واستدل بقصة الغالم مع امللك الذي أراد امللك أن يقتله فصار يرسله مرة إىل اجلبال لريد فيها ومرة إىل 

البحر ليغرق فيه لكنه يرجع ساملا فقال للملك: إن كنت تريد أن تقتلين فامجع الناس وخذ سهما من كنانيت مث 

ففعل امللك ومجع الناس وأخذ سهما من كنانته فرماه به ارمين به وقل باسم رب هذا الغالم فإنك سوف تقتلين ؛ 



وقال باسم رب هذا الغالم فأدركه فقتله ؛ ماذا حصل ؟ صار هؤالء اجلمع كلهم يقولون الرب رب الغالم يعين 

  ميكن إن يقال اإلنسان ال بأس به أن يفديها بنفسه .وليس أنت ؛ فهذه مصلحة عظيمة 

 النبيين من عليهم اهللا أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع (( ومن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 الذين أيها عليما يا باهللا وكفى اهللا من الفضل رفيقا ذلك أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين

  . جميعا )) انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

ا يوعظ به ازداد هل يستفاد من اآلية أن من فعل م ذكر اهللا ثالث فوائد ملن فعل ما يوعظ به فما هي ؟ الشيخ :

  علمه ؟ 

  نعم ؛  الطالب :

  من أين ؟   الشيخ :

   (( وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما )) من قوله: الطالب :

  قوالن أيهما ؟  الشيخ :

  الثاين نعم . الطالب :

  ؟  (( من لدنا ))ماذا يستفاد من اإلضافة يف قوله:  الشيخ :

  التكثري والتعظيم ؛  الطالب :

  وجهه ؟  الشيخ :

   األجر إىل اهللا سبحانه وتعاىل .أن اهللا أضاف  الطالب :

  لكن ما وجهه ؟  الشيخ : 

  يعين عطية الكرمي كثرية والعظيم عظيمة . الطالب :

  هل له نظري من السنة ؟ دعاء علمه الرسول عليه الصالة والسالم بعض أصحابه ؟  الشيخ :

الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف آخر الصالة "  دعاء الطالب :

  فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك .. ؛ يف صالته ما هو يف آخرها ؛ " فاغفر يل مغفرة من عندك " 

  متام . الشيخ :

  من املراد بالرسول هنا هل هو العموم أو رسول معهود ؟ (( ومن يطع اهللا و الرسول ))قوله:  الشيخ :



  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ يعين رسول معهود ،  الطالب :

  الرسول يعين حممدا ؟ أو الرسول يراد به اجلنس فيشمل مجيع الرسل ؟  الشيخ :

  يشمل مجيع الرسل ؛  الطالب :

  هللا عليه وآله وسلم ؛ السياق يدل على أنه خاص بالرسول صلى ا الشيخ :

  يا شيخ لو قلنا بالعموم لكان أوىل ؛ ألا إذا قلنا بالعموم ال يفصل به السياق . الطالب :

  ؟  (( من النبيين ))أين ذكر الرسل اآلية ليس فيها إال  الشيخ :

  ألن كل رسول نيب وليس كل نيب رسول ؛  الطالب :

  النبيون تشمل النيب والرسل .إذا  الشيخ :

  ما هو الضابط يف تعريف الصديق ؟  الشيخ :

  الصديق من صدق يف قوله وصدق يف ،  الطالب :

  الصادق و املصدوق ؛ نعم ؟  الشيخ :

  هو الذي صدق باحلق وقال باحلق ؛  الطالب :

  نعم ، يف آية يف القرآن تدل على هذا ما هي ؟  الشيخ :

  . المتقون ))(( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم  الطالب :

  هل هي يف الدنيا أو يف اآلخرة ؟  (( مع الذين أنعم اهللا عليهم ))املعية هنا يف قوله:  الشيخ :

  يف اآلخرة ؛  الطالب :

  يعين إذا أنت لست مع الرسول ؟ ويف الدنيا ؟  الشيخ :

  بالذات ال ؛  الطالب :

  حىت أبو بكر وعمر بالذات ال ؟  الشيخ :

   ين .تشمل األمر  الطالب :

يعين معية اآلخرة واضحة حيشر معه ، يف الدنيا ألن كل من اعتنق شخص فهو معه يف الواقع ؛ وهلذا  الشيخ :

  يطلق اآلل على األتباع ، يسمون آال لشخص وهم أتباع ميكن ليس بينه وبينهم نسب .

من فوائدها:  . يين ... ))(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبفوائد اآلية: 

احلث على طاعة اهللا ورسوله ؛ وجه ذلك ذكر الثواب ؛ ألن ذكر الثواب على فعل شيء يعين الرتغيب فيه واحلث 

ومن فوائدها: أن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم طاعة هللا ؛ وجه ذلك أن من أطاع الرسول  عليه .



ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الرب عزوجل بالواو يف الطاعة ؛  استحق الثناء كالذي أطاع اهللا .

وهلذا نقول ما يتعلق  (( ومن يطع اهللا والرسول ))وكذلك يف املعصية ؛ ألن أمر الرسول من أمر اهللا ؛ لقوله: 

 ، انظر بالشرع فإنه ال حرج أن يعطف اإلنسان الرسول على الرب عزوجل بالواو ؛ ألن شرع الرسول هو شرع اهللا

(( ومن يطع اهللا والرسول )) (( ومن يعص اهللا ورسوله )) ، (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا إىل هذه اآلية 

وهذا إتيان شرعي ؛ أما يف أمور الكونية فإنه ال أحد يشارك اهللا تعاىل يف ربوبيته ؛ فالبد أن يكون  ورسوله ))

ال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم " ما شاء اهللا وشئت مذكورا حبرف الدال على الرتتيب ؛ وهلذا ملا ق

   ، قال أجعلتين هللا نداء ؟ قل ما شاء اهللا وحده .

   

  

  

  



 والصـديقين النبيـين مـن علـيهم اهللا أنعـم الـذين مـع فأولئـك والرسـول اهللا يطع (( ومنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الـرب عزوجـل بـالواو يف  رفيقا )) . أولئك وحسن والصالحين والشهداء

وهلـذا نقـول مـا  (( ومن يطـع اهللا والرسـول ))الطاعة ؛ وكذلك يف املعصية ؛ ألن أمر الرسول من أمر اهللا ؛ لقولـه: 

 يتعلق بالشرع فإنه ال حرج أن يعطف اإلنسـان الرسـول علـى الـرب عزوجـل بـالواو ؛ ألن شـرع الرسـول هـو شـرع اهللا

(( ولو أنهم رضوا ما آتـاهم ،  (( ومن يطع اهللا والرسول )) (( ومن يعص اهللا ورسوله ))، انظر إىل هذه اآليـة 

وهذا إتيان شرعي ؛ أما يف أمور الكونية فإنه ال أحد يشارك اهللا تعـاىل يف ربوبيتـه ؛ فالبـد أن يكـون اهللا ورسوله )) 

ال رجـل لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم " مـا شـاء اهللا وشـئت مذكورا حبرف الدال على الرتتيب ؛ وهلذا ملـا قـ

ومن فوائدها: أن الذين أنعم اهللا علـيهم أربعـة أصـناف: النبيـون ،  ، قال أجعلتين هللا نداء ؟ قل ما شاء اهللا وحده .

فالـذين  م ))(( صـراط الـذين أنعمـت علـيهوالصديقون ، والشـهداء ، والصـاحلون ؛ وهـذه اآليـة تفسـر آيـة الفاحتـة 

ومــن فوائــدها: أن النــيب أفضــل مــن الصــديق والصــديق أفضــل مــن  أنعــم اهللا علــيهم هــم هــؤالء األصــناف األربعــة .

ومــن فوائــدها: إبطــال مــن  الشــهيد والشــهيد أفضــل مــن الصــاحل ؛ ألن الرتتيــب هنــا ترتيــب مــن األعلــى إىل األدىن .

النــيب والنــيب أفضــل مــن الرســول ؛ وقــد شــرحنا هــذه املســألة ادعــوا الفالســفة والصــوفية وغــريهم بــأن الــويل أفضــل مــن 

ومـن  وبينا أن كل نيب فهو ويل وكـل رسـول فهـو نـيب ؛ وعلـى هـذا فالرسـول نـيب ويل ولـيس كـل ويل نبيـا وال رسـوال .

: (( وحسـن أولئــك فوائـدها: الثنـاء علـى هـؤالء األصـناف األربعـة ـ جعلـين اهللا وإيـاكم مـنهم ـ حيـث قـال عزوجـل

(( وحســن أولئــك .ومــن فوائــدها: أن الرفقــاء خيتلفــون ، مــنهم رفقــاء خــري ومــنهم رفقــاء شــر ؛ لقولــه هنــا: ))  رفيقــا

( مثـل الجلـيس السـوء كنـافخ الكيـر وقد حذر النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن رفقـاء السـوء وقـال:  رفيقا ))

كــري ؟ يســتعمله احلــداد ، صــحيح يســتعمله أتعرفــون مــا ال إمــا أن يحــرق ثيابــك وإمــا أن تجــد منــه رائحــة كريهــة )

؛ القـدمي كمـا ذكـرت جلـد يكـون طرفـه احليـوان احلداد لكن كيف هو وما مادتـه ؟ كـري يصـنع مـن جلـد يكـون جلـد 

وأعاله يكـون واسـعا ويف أعـاله خشـبتان ينفتحـان ، إذا جلبـه فتحـه و ...  الذي يدخل على حمل النار يكون دقيقا

يــذهب إىل النــار فتجــد  هــو مملــوء هــواء أيــن يــذهب اهلــواء ؟إذا ط عليــه ، إذا ضــغط و مث يضــم هكــذا مث يضــغ اهلــواء

النار مشتدة اللهب ؛ نافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رائحة كريهة خبـالف اجللـيس الصـاحل اجللـيس 

مث  د منـه رائحـة طيبـة .الصاحل فهو كحامل املسك إما أن يبيعك وإما أن يهـديك يعـين يعطيـك بـال مثـن وإمـا أن جتـ

املشـــار إليـــه مـــا ســـبق مـــن نعمـــة اهللا  (( ذلـــك الفضـــل مـــن اهللا وكفـــى بـــاهللا عليمـــا )) (( ذلـــك ))قـــال اهللا تعـــاىل: 

ســبحانه وتعـــاىل علــى هـــؤالء األصـــناف األربعــة الـــذين أنعـــم اهللا علــيهم نعمـــة يف الـــدنيا واآلخــرة ؛ ألن النعمـــة علـــى 

من الدنيا إىل اآلخـرة خبـالف إنعـام اهللا علـى غـريهم مـن أشـقياء عبـاد اهللا فإـا  هؤالء األصناف األربعة نعمة متصلة



(( الفضـل إذا املشـار إليـه مـا أنعـم اهللا بـه علـى هـؤالء األصـناف ؛  (( ذلـك ))نعمة يف الـدنيا خسـارة يف اآلخـرة ، 

املبتــداء ، ولــو جــاء  حيتمــل أن تكــون صــفة أو عطــف بيــان لــذا ؛ وحيتمــل أن تكــون خــرب مــن اهللا )) (( الفضــل ))

ضــمري الفصــل لتعـــني أن تكــون خــرب املبتـــداء ؛ فــاآلن لنــا يف إعراـــا وجهــان: الوجــه األول أن تكـــون ذلــك الفضـــل  

((  جــار وجمــرور خــرب مبتــداء ؛ وجيــوز أن تكــون ذا مبتــداء و (( مــن اهللا )) كلمــة واحــدة يعــين الصــفة واملوصــوف و

يعـين ال  (( ذلـك الفضـل مـن اهللا ))ال يف موضع نصب على احلـال ، حا (( من اهللا ))خربه ، ويكون  الفضل ))

مــن غــريه فهــم مل يكســبوا مــا كســبوا مــن املنزلــة العاليــة بأنفســهم بــل بفضــل مــن اهللا عزوجــل ؛ وهلــذا قــال النــيب عليــه 

ل فاإلنسـان ال يكتسـب الفضـائ ( اللهـم ال تكلنـي إال نفسـي وال إلـى أحـد غيـرك طرفـة عـين )الصالة والسـالم: 

هـذه الصـيغة  (( وكفـى بـاهللا عليمـا ))؛  بنفسه ولو وكل إىل نفسه هلان وذل وحرم ؛ ولكن الفضل مـن اهللا عزوجـل

فعل ماضي والباء حرف جر زائد ولفظ اجلاللـة فاعـل يعـين وكفـى اهللا (( كفى )) مبعىن التعجب وقيل يف إعراا إن 

منصــوبة علــى احلــال أي حــال كونــه عليمــا ؛ وصــلة هــذه اجلملــة مبــا قبلهــا  (( عليمــا ))شـهيدا ؛ وعلــى هــذا فتكــون 

بيـــان أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مل يعـــط الفضـــل هلـــؤالء إال عـــن علـــم ، لـــيس هكـــذا جزافـــا بـــل اهللا أعلـــم حيـــث جيعـــل 

 ، فهـو سـبحانه وتعـاىل يعلـم رسالته وأعلم حيث جيعل الصالح وأعلم حيـث جيعـل العلـم وأعلـم حيـث جيعـل الرشـد

 احملل الذي هو أهل هلـذا الفضـل فيمنحـه إيـاه ، ويعلـم مـن لـيس بأهـل فيحرمـه ؛ هـذه وجـه صـلة اجلملـة مبـا قبلهـا .

يستفاد من هذه اآلية الكرميـة: بيـان نعمـة اهللا عزوجـل  . (( ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما ))فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها: أن مــا  ووجهــه أن اهللا تفضــل علــيهم . ))(( ذلــك الفضــل مــن اهللا علــى هــؤالء األصــناف ؛ لقولــه: 

(( إنمــا أوتيتــه حيصــل لإلنســان مــن فضــل فإمنــا هــو مــن اهللا عزوجــل ال حبولــه وبقوتــه ؛ وهلــذا أهلــك اهللا الــذين قــالوا 

ومــن فوائــدها: احلــث علــى توجــه اإلنســان إىل ربــه يف ســؤال مطلوبــه ؛  ألن الفضــل بيــد اهللا . علــى علــم عنــدي ))

ومــن فوائــدها: بيــان ســعة علــم اهللا  أنــه إذا كــان الفضــل مــن اهللا فــال تســأل الفضــل إال ممــن بيــده الفضــل . وجهــه ؟

ومن فوائدها: تفويض األمر إىل اهللا وأن اهللا تعـاىل إذا فضـل أحـدا علـى  . (( وكفى باهللا عليما ))عزوجل ؛ لقوله: 

(( لـن نـؤمن حتـى نـؤتي مثـل مـا أوتـي رسـل اهللا ن أحد فاعلم أن ذلك عن علم ليس عبثا ؛ وهلذا ملا قـال املكـذبو 

ومـن فوائـدها وهـي  وأنـتم لسـتم أهـال بالرسـالة . (( اهللا أعلـم حيـث يجعـل رسـالته ))رد اهللا عليهم ، قال هلم:  ))

فائدة بعيدة بعـض الشـيء وهـي: بيـان أن جـنس العـرب أفضـل بـين آدم بعلـم اهللا ؛ وجهـه ؟ أن حممـدا عليـه الصـالة 

عباد اهللا ، أشرف البشر وكـان مـن العـرب فـدل ذلـك علـى أن جـنس العـريب أفضـل مـن اجلـنس غـري  والسالم أشرف

العــريب مــن بــين آدم ، وهــذا شــيء مشــاهد وتــدل عليــه أخالقهــم وآداــم ومــا حصــل هلــم مــن الفضــل العظــيم بنصــرة 

هـا متعـددة علـى أن جـنس هذا الدين ؛ وقد ذكـر شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف كتابـه " اقتضـاء صـراط املسـتقيم " أوج



(( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فـانفروا ثبـات مث قال اهللا تعاىل:  العرب أفضل من اجلنس اآلخر من البشر .

اخلطــاب هنــا موجــه للمــؤمنني ، وإذا صــدر اهللا ســبحانه وتعــاىل اخلطــاب بيــاء النــداء دل هــذا  أو انفــروا جميعــا ))

 املخاطـب لـه فينـادى حـىت ينتبـه ؛ مث إن هـذا اخلطـاب موجـه إىل املـؤمنني ليـدل جدير أن يلىبعلى االهتمام به وأنه 

وأن خمالفته مـن نـواقص اإلميـان وقـد تكـون مـن نـواقض اإلميـان حسـب مـا أمـر على أن القيام به من مقتضى اإلميان 

فأرعهـا  الـذين آمنـوا ))(( يا أيهـا إذا مسعت اهللا يقول  " فيما نقل عنه واشتهر به ؛ قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

مسعك ـ يعين استمع هلا جيدا ـ فإما خري تؤمر به وإما شـر تنهـى عنـه " وصـدق رمحـه اهللا إمـا خـري نـؤمر بـه وإمـا شـر 

(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن كثيـرا مـن األحبـار والرهبـان ليـأكلون أمـوال ننهى عنه وإما خـرب حنـذر منـه مثـل قولـه: 

هـــذه مـــا فيهـــا أمـــر وال ـــي ؛ لكـــن فيهـــا التحـــذير مـــن طريقـــة هـــؤالء  ل اهللا ))النـــاس بالباطـــل ويصـــدون عـــن ســـبي

احلــذر يعــين  (( خــذوا حــذركم ))األحبــار والرهبــان الــذين يصــدون عــن ســبيل اهللا ويــأكلون أمــوال النــاس ؛ وقولــه: 

ومالئكتـــه (( مـــن كـــان عـــدوا هللا التخـــوف ؛ ممـــن ؟ يف األصـــل مـــن أعـــدائنا الكفـــار وال عـــدو للمـــؤمن إال الكـــافر 

 ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين )) (( يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعـدوكم أوليـاء ))

فال عدو حقيقة للمؤمن إال الكافر والكـافر طبقـات ، الكـافر املصـرح بـالكفر أهـون مـن الكـافر املخبـئ للكفـر وهـو 

وكثـري  (( هـم العـدو فاحـذرهم ))ني اليت أنزهلا كاملة يف املنافقني قـال: املنافق ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة املنافق

كأنــه ال   )) فاحــذرهم (( هــم العــدوأــا مجلــة تفيــد احلصــر لتعريــف طرفيهــا  (( هــم العــدو ))مــنكم يعــرف كلمــة 

رف منهــا ؛ إذا عــدو للمســلمني إال املنــافقني ألن عــداوم ـ والعيــاذ بــاهللا ـ ال ميكــن أن يطلــع عليهــا وال ميكــن التعــ

خذوا حذركم من أعدائكم من املنافقني ومن الكافرين املصرحني بالكفر ومن الفاسقني الـذين يضـرونكم يف الوقـوع 

يف املعاصــي الــيت مــن الكفــر ومــن كــل أحــد يصــدهم عــن ديــن اهللا خــذوا حــذركم ؛ نأخــذ احلــذر مــن غــزو هــؤالء لنــا 

ومعلـوم اآلن أن أعـداء املسـلمني يغـزون املسـلمني بكـل سـالح  سواء كان بالسالح أو كان بالكفر أو كان باخللق ،

وينظرون السالح املناسب لألمة فيغزون به ، إذا كان من املناسـب لألمـة أن يغزوهـا بالسـالح فعلـوا وقـاتلوا وهـامجوا 

مل ميكـن بـأن   ، إذا كان غري ممكن نظروا ليغزونـا باألفكـار تنبـئ أفكـار حمرفـة إحلاديـة ، إذا أمكـنهم ذلـك فعلـوا ، إذا

كانــت األمــة علــى جانــب كبــري مــن الــوعي والتوحيــد واالرتبــاط بــاهللا عزوجــل قــالوا إذا نغــزو بطريــق ثالــث وهــو اخللــق 

فســلطوا عليهــا كــل مــا يفســد أخالقهــا مــن اــالت واإلذاعــات وغــري ذلــك ؛ وهلــذا اآلن أو انظــر مــاذا فعلــوا بالنــاس 

الدشوش وعن طريق األقمار ، األقمار املرسـلة والـدش مسـقل ؛ هـذه  بواسطة احملطات األفقية اليت تلتقط عن طريق

الدشوش أو هـذه األشـياء الـيت يبثوـا الشـك أـا ـ كمـا مسعنـا ومل نشـاهد واحلمـد هللا ـ لكـن كمـا مسعنـا أن فيهـا شـرا 

ا النـاس إال مـن عظيما ، وهم جيعلون فيهـا أشـياء مفيـدة ألـم يعلمـون أـا لـو كانـت مفسـدة مائـة يف املائـة مـا قبلهـ



؛ فنقـول هـذا الغـزو اآلن  زاغ قلبه ـ والعياذ باهللا ـ ؛ لكن جيعلون فيها أشياء مفيدة من أجـل أن يضـعوا احلـب للصـيد

غزو خلقي ورمبـا يكـون فيـه غـزو فكـري ، وأنـا أمسـع أحيانـا إذاعـة عاليـة صـافية مـن أحسـن مـا يكـون مـن اإلذاعـات 

ية ؛ لكـن احلمـد هللا كـل شـيء تـدعوه وهـو خـري أن شـريعتنا متضـمنة هلـا وأـا العامل وتبـث التنصـري ، الـدعوة للنصـران

ال حاجــة إىل دعــوة ــذا ؛ ألن الشــريعة اإلســالم واحلمــد هللا قــد تضــمنته وأكثــر ممــا عنــدهم ؛ فــأقول إن قولــه تعــاىل: 

ح أو ال ؟ يشــمل كـل مــا يكـون سـالحا علينــا ومعلـوم أننـا نأخــذ لكـل سـالح مــا يناسـبه ، صــ (( خـذوا حـذركم ))

" الــذي يناســب ســالح اخللقــي يناســبه أن يبصــر النــاس ويبــني هلــم العاقبــة الســيئة يف دمــار األخــالق وأنــه كمــا قيــل 

ويبـــني هلـــم مضـــار يف ســـوء األخـــالق ويف وإنمـــا األمـــم األخـــالق مـــا بقيـــت فـــإن هـــم ذهبـــت أخالقهـــم ذهبـــوا " 

لـيت تصـلهم بـاهللا وجتعـل اإلنسـان دائمـا مـع اهللا عزوجـل الفواحش وغريها ؛ يف األفكار يبني للناس العقيدة السليمة ا

؛ بقي علينا الغزو املسلح بالسالح ، البـد أن نعـد ،  يذكر اهللا تعاىل بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جنب

م فصـار احلـذر خيتلـف قـد نقـول هلـؤالء القـو  (( وأعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ))أن نعد العدة ؛ ألن اهللا قـال: 

تعلمـــوا العقيـــدة تعلمـــوا العلـــم النـــافع بثـــوه يف النـــاس وقـــد نقـــول هلـــؤالء القـــوم ختلقـــوا بـــاألخالق الفاضـــلة ، اجتنبـــوا 

السفاسه ، بينوا الناس عاقبة أخالق السيئة ؛ وقد نقول لقوم تعلموا السالح كيـف يصـنع كيـف يرسـل كيـف يتقبـل 

(( فــانفروا ثبــات أو  وحــذر كــل شــيء مبــا يناســبه . )) (( حــذركمبالســالح الــوارد علــيكم وهكــذا ؛ فاآليــة مطلقــة 

هذه قد يقول قائل إـا تعـني أن يكـون املـراد باحلـذر هنـا حـذر السـالح ؛ ولكنـه لـيس بـذلك ألن  انفروا جميعا ))

عطف املعىن على بعض أفراد العموم ال يقتضي التخصيص ، وهـذه قاعـدة مفيـدة ، عطـف املعـىن علـى بعـض أفـراد 

( قضـى تضـي التخصـيص ؛ فمـثال قـول الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـل قـول جـابر يف الشـفعة: العموم ال يق

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصـرفت الطـرق فـال شـفعة 

مل يقســم كــل شــيء فلــو إذا نظرنــا إىل أول احلــديث قضــى بالشــفعة يف كــل مــا مل يقســم ، قلنــا الشــفعة يف كــل مــا  )

ألن السـيارة مـا قسـمت ؛ ألـيس كـذلك ؟ يف كـل مـا مل يقسـم ؛ أبيع سيارة بيين وبني زيد على عمرو فلزيد الشـفعة 

، فإذا كان بيين وبني زيد سيارة وبعت نصييب على عمـرو فلزيـد احلـق أن يأخـذ هـذا الـذي بعـت علـى عمـرو يضـمه 

يبه بنصـــيب شـــريكه ؛ إذا وقعـــت احلـــدود وصـــرفت الطـــرق هـــذا إىل نصـــيبه ؛ ولـــذلك مسيـــت شـــفعة ألنـــه يشـــفع نصـــ

؛ ألــا هــي الــيت تكــون فيهــا احلــدود وهــي الــيت تصــرف فيهــا الطــرق ؛  يقتضــي أن يكــون املــراد مبــا مل يقســم األرض

وهلــذا اختلــف العلمــاء هــل الشــفعة يف كــل شــيء حــىت يف املنقــوالت أو يف العقــار فقــط ؛ والصــحيح العمــوم ؛ ألن 

(( والمطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثالثـة على بعض أفراد العموم ال يقتضي التخصـيص ؛ مثـال آخـر  عطف املعىن

قروء وال يحل لهن أن يكـتمن مـا خلـق اهللا فـي أرحـامكن إن كـن يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر وبعـولتهن أحـق فـي 



اآليــة الكرميــة تفيــد يف أوهلــا أن مجيــع املطلقــات ولــو البــوائن يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء يعــين  ردهــن فــي ذلــك ))

ــــه:  ــــالث حــــيض إذا طلقــــت ؛ لكــــن قول ــــد املــــرأة ث ــــالث حــــيض ، تعت تقتضــــي أن يكــــون املــــراد  (( وبعــــولتهن ))ث

(( خصصـــه قولـــه:  )) (( والمطلقـــاتباملطلقــات مـــن ؟ الرجعيـــات دون البـــوائن ؛ فهــل نقـــول إن العمـــوم يف قولـــه: 

؟ وأن املــراد باملطلقـات الرجعيــات ؟ أو نقــول املطلقــات عامــة وعطــف املعــىن علــى بعــض أفــراد العمــوم  وبعــولتهن ))

ال يقتضي التخصيص ؟ الثاين ؛ وهلذا مجهور العلماء بل حكي إمجاعا علـى أن عـدة املطلقـة ولـو كانـت بائنـا ثالثـة 

اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا أن كـل امـرأة مفارقـة ال ميلـك زوجهـا الرجعـة فيهـا قروء ولو كانت بائنة ؛ وملا ... شـيخ 

؛ فعلــق القــول بــذلك علــى وجــود خمــالف ؛ فــامهني ؟ مــا فهمــتم ؛  افــإن عــدا حيضــة واحــدة قــال إال املطلقــة ثالثــ

ة ومـن خلعة واملفسـو شيخ اإلسالم عنده قاعدة يقول املرأة اليت فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد حبيض كاملخا

املطلقـة تبني فساد نكاحها وما أشبه ذلك ؛ واضح ؟ واملذهب ؟ البـد مـن ثـالث حـيض ؛ أورد عليـه املطلقـة ثالثـا 

ثالثا ليس لزوجها عليها رجعة فهل تعتـد حبيضـة أو بـثالث ؟ مقتضـى قاعدتـه بواحـدة ؛ لكنـه رمحـه اهللا علـق القـول 

إلنســان املتقــدم أن خيــالف اإلمجــاع املتقــدم وقــد ذكــر أنــه قــال بــه بعــض بــذلك علــى وجــوده قائــل بــه يعــين ال ميكــن ل

التـــابعني ؛ فـــأقول إن القاعـــدة الـــيت قعـــدناها إذا ذكـــر العـــام مث عطـــف املعـــىن علـــى بعـــض أفـــراده فهـــل يكـــون ذلـــك 

روا (( فــانفروا ثبــات أو انفــختصيصــا للعــام أو ال ؟ نقــول ال يكــون ، هــذا هــو القــول الصــحيح أنــه ال يكــون ؛ إذا 

يعـــين مـــن أعـــدائكم الـــذين يعـــادونكم  (( خـــذوا حـــذركم ))وإن كـــان ظـــاهر الســـياق يقتضـــي أن قولـــه:  جميعـــا ))

  بالسالح ؛ لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص .

م إذا قلنـــا يـــا شـــيخ إن العـــدو األول لإلنســـان هـــو الشـــيطان فإنـــه جيـــري منـــه جمـــرى الـــدم والعـــدو الثـــاين هـــ الســـائل :

  املنافقني واليهود والنصارى ويضربون بالسالح وحنوها حىت خيف شرهم ، والثالث النفس ؟

أشــد عــداوة إال س . العــدو األول الشــيطان ، والثــاين املنــافقون والكفــار ؛ والثالــث ؟ نســيت الــنفس ، الــنف الشــيخ :

  . (( إن النفس ألمارة بالسوء إال من رحم ربي ))من رحم ريب 

ذكرنــا يــا شــيخ أن األقــوال يف إثبــات األســباب ونفيهــا طــرفني ووســط فكيــف الــذين نفــوا األســباب يــردون  الســائل :

  ؟ (( خذوا حذركم ... ))على هذه اآلية 

هم يقولون نعم خذوا احلذر لكن لو أخذت احلذر ال تنتفع حبـذرك إمنـا تنتفـع عنـد احلـذر ولـيس باحلـذر ،  الشيخ :

ما هي السبب ، يعين مثال إنسان كسالن ذهب يرتوش ألجل أن ينشـط وفعـال يقولون أسباب عالمة على الشيء 

وتـروش نشـط ، يقولـون مـا نشـط مــن أجـل الـرتوش نشـط عنـده ال بـه يعــين إن اهللا جعـل نشـاطا عنـد الـرتوش ولــيس 

ولكنـه انكسـر عنـد مماسـة  ينكسـر الزجـاج يقـول مـا انكسـر احلجـربالرتوش ؛ عنـدما ترمـي الزجـاج بـاحلجر وينكسـر 



  احلجر هلا ؛ هذا قول غري صحيح ما فيه شك .

 مـنكم جميعـا وإن انفـروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا مـن فضـل أصـابكم شهيدا ولئن معهم أكن لم إذ علي اهللا أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن لمن

  عظيما )) . فوزا فأفوز معهم كنت ليتني يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن

وتقـدم الكــالم  (( يــا أيهـا الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم ))أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( ؛ وقولـه:  انفـروا يعـين للقتـال يف سـبيل اهللا أي اخرجـوا(( فـانفروا ثبـات )) مث قـال:  على هذه اجلملة من اآلية .

مبعـىن متفـرقني قولـه:  (( ثبـات ))أي جمتمعـني ؛ والـذي دلنـا علـى أن  (( أو انفروا جميعـا ))أي متفـرقني  ثبات ))

أي  (( ثبــات ))حيــث قوبلــت ــذا ومقابــل الشــيء يكــون علــى ضــده يف املعــىن ، فمعــىن  (( أو انفــروا جميعــا ))

 انفــروا أو ثبــات فــانفروا حــذركم خــذوا آمنــوا الــذين أيهــا (( يــافوائــد اآليــة:  . (( أو انفــروا جميعــا ))متفــرقني 

يف هذه اآلية فوائد ؛ أوال: فضيلة اإلميان حيث اسـتحق أهلـه أن يوجـه إلـيهم اخلطـاب مـن اهللا عزوجـل  . جميعا ))

ذر ومن فوائدها: وجـوب أخـذ احلـذر مـن أعـداءنا ، وكـل عـدو يؤخـذ منـه احلـ . (( يا أيها الذين آمنوا ))؛ لقوله: 

فيمــا خيــاف منــه ؛ فالــذين يغزوننــا بالســالح نأخــذ احلــذر مــنهم بالســالح ، والــذين يغزوننــا باألفكــار نأخــذ احلــذر 

مــنهم بــالعلم ، و الـــذين يغزوننــا بــاألخالق نأخـــذ احلــذر مــنهم بـــالرتفع عــن سفاســف األخـــالق ، كــل عــدو يقابـــل 

كيسـا فطنـا ؛ وهلـذا جـاء يف احلـديث عـن النـيب   ومن فوائدها: أنه ينبغي بل جيـب علـى اإلنسـان أن يكـون بسالح .

( الكـيس مـن دان نفسـه وعمـل كـيس بينهـا الرسـول بـأن   ( المـؤمن كـيس فطـن )عليه الصالة والسالم أنـه قـال: 

هــل جيــوز أن تصــل بنــا الدرجــة إىل ســوء الظــن فــإن قــال قائــل:  يعــين ... ؛ فطــن عنــده حــذر .لمــا بعــد المــوت ) 

حلـذر ؟ قلنـا ال ، ال جيـوز أن نسـيء الظـن ملـن ظـاهره العدالـة كمـا قـال أهـل العلـم حيـرم بالغري ونقول هـذا مـن أخـذ ا

ومـن فوائـدها:  ؛ أما من كان ظاهره الفسـق فلنـا أن نأخـذ احلـذر منـه لـئال خيـدعنا .سلم ظاهره العدالة مبظن السوء 

ل: كيـف جنمـع بـني هـذا وبـني قولـه فإن قال قائـ وجوب النفور للجهاد يف سبيل اهللا سواء كنا جمتمعني أو متفرقني .

؟ قلنــا: اجلــواب أن هــؤالء  (( ومــا كــان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلــو ال نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ))تعــاىل: 

النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقني أو مجاعة ؛  وعلى هذا فيكون األمر هنا ملن نفر حيث يـؤمرون بـالنفور متفـرقني 

ـــن ينفـــروا .بقـــوا  أو جمتمعـــني ؛ أمـــا مـــن ـــإن مث قـــال:  ليتفقهـــوا يف ديـــن اهللا فهـــؤالء ل (( وإن مـــنكم لمـــن ليبطـــئن ف

يف هـذه اآليـة المـان: الـالم األوىل " ملـن "  أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علـي إذ لـم أكـن معهـم شـهيدا )).

والثــاين " ليبطــئن " فهــل مهــا الم االبتــداء ؟ اجلــواب: أمــا األوىل فهــي الم االبتــداء ألــا وقعــت يف اســم إن املــؤخر ؛ 

واقعـة يف جـواب القسـم ،  (( ليبطـئن ))التوكيـد ؛ أمـا الـالم الثـاين فهـي موطئـة للقسـم ؛ فقولـه: وتفيد أيش ؟ تفيد 



 (( فـــإن أصـــابتكم مصـــيبة ))لتقـــدير: وإن مـــنكم ملـــن واهللا ليبطـــئن ؛ فـــالالم هنـــا واقعـــة جبـــواب القســـم ؛ وقولـــه: وا

اجلملة شرطية والشرط فيها وجوابه ماض فعل ماض ، فهل نقول إنه جمزوم أو نقول إنـه مبـين يف حمـل اجلـزم ؟ الثـاين 

(( إذ لــم وقولــه:  (( قــال قــد أنعــم اهللا علــي ))وجوابــه:  (( أصــابتكم ))يعــين فعــل ماضــي مبــين ؛ وفعــل الشــرط 

أمـــا معـــىن اآليـــة يقـــول اهللا  إذ هنـــا للتعليـــل وليســـت ظرفـــا بـــل للتعليـــل يعـــين حيـــث مل أكـــن معهـــم شـــهيدا . أكـــن ))

يعـــين للـــذي يبطـــئن ، ومعـــىن  (( لمـــن ليبطـــئن ))مـــن هـــذه للتبعـــيض يعــين إن بعضـــكم  (( وإن مـــنكم ))عزوجــل: 

شــامال ملــن حيــذر غــريه  (( ليبطــئن ))طؤ ســواء دعــى غــريه أو دعــى نفســه ؛ فيكــون قولــه: يبطــئ أي يــدعوا إىل التبــا

عــن النفــور للقتــال ومــن حيــذر نفســه ويتهــاون حــىت يفــوت األوان ؛ هــذا الــذي بطــأ يتــأخر وال خيــرج للقتــال ، نتيجــة 

مصـــيبة يعـــين أصـــابكم القتـــال إمـــا أن تكـــون الغنيمـــة والغلبـــة والنصـــرة وإمـــا أن تكـــون العكـــس ؛ فهـــو إذا أصـــابتكم 

فيتضـمن كالمـه هـذا االفتخـار واالحتقـار ؛  (( قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شـهيدا ))خذالن وهزمية قال: 

افتخار على من ؟ لنفسه أنه مل يشهد هلـذه املصـيبة ؛ واحتقـار ملـن أصـيبوا ـذه املصـيبة ؛ وهـذا غايـة مـا يكـون مـن 

قـول هـذا الكـالم كـأن مل يكـن بينـه وبيـنهم مـودة كأنـه مـن أبعـد النـاس عـنهم التباعد ، هذا الذي يقول وهو مـنهم ي

(( ولـئن أصـابكم  حني افتخـر بـأ، جنـا مـن املصـيبة الـيت أصـابتهم واحتقـر هـؤالء الـذين أصـيبوا وصـار كـاملوبخ هلـم .

لـــئن  (( يـــا ليتنــي كنـــت معهــم فـــأفوز فــوزا عظيمـــا ))كـــأن لــم تكـــن بيــنكم وبينـــه مــودة فضــل مـــن اهللا ليقــولن  

فيتمـىن علـى اهللا األمـاين  (( ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمـا ))أي نصر وغنيمة  أصابكم فضل ))

هـذه فيهـا شـاهد لقراءتنـا يف  (( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة )) (( كأن لم تكن ))بعد أن فاته األمر ؛ وقوله: 

وكـأن إذا خفتـت أظـن قرأناهـا ؟ وقفنـا عليهـا ؟ طيـب إذا  ))(( كأن لم تكن النحو قبل ليلتني وهي ؟ ختفيف كأن 

يف حمــل رفــع خــرب كــان وامسهمــا ضــمري الشــأن  (( لــم تكــن بيــنكم وبينــه مــودة ))مجلــة  نرتكهــا حــىت نصــل إليهــا .

املودة هي خالص احلب يعين كأنه بعيد مـنكم لـيس بيـنكم وبيـنهم  مودة )) لم تكن بين (( كأنحمذوف ؛ وقوله: 

قـال   (( إذا أصـابتكم مصـيبة ))ارتبـاط ؛ وهـذه اجلملـة زعـم أكثـر املفسـرين بأـا مجلـة تعـود إىل احلـال األوىل وهـي 

 فيــه كــأن مل تكــن بيــنكم مــودة قــد أنعــم اهللا علــيكم ؛ لكــن هــذا لــيس بصــحيح وســيأيت إن شــاء اهللا بــاين ذلــك .

مجاعـــة مجعـــوا بـــني املغـــرب والعشـــاء مـــن أجـــل املطـــر ، وقصـــروا مجعـــوا وقصـــروا وهـــم يف البلـــد صـــحيح هـــذا ؟ اجلمـــع 

صــحيح والقصــر غــري صــحيح ؛ فقيــل هلــم إن هــذا ال جيــوز ، جيــب أن تصــلوا أربعــة فــبلغهم إمــامهم يف اليــوم الثــاين 

ا للـــركعتني الســـابقتني ، ســـبحان اهللا يعـــين تعـــدي وقـــال صـــلوا ركعتـــني إمتامـــا للـــركعتني الســـابقتني فصـــلوا ركعتـــني إمتامـــ

النـــاس يف الفتـــوى شـــيء عجيـــب ؛ فمـــا الواجـــب علـــيهم اآلن ؟ أن يصـــلوا العشـــاء أربعـــا ، الواجـــب اآلن أن يصـــلوا 

  العشاء أربعا ؛ وهذه واقعة ما هي فرضية واقعة فعال قبل البارحة .



 يــا مــودة وبينــه بيــنكم تكــن لــم كــأن ليقــولن اهللا مــن فضــل أصــابكم (( ولــئنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 فـي يقاتـل ومن باآلخرة الدنيا الحياة يشرون الذين اهللا سبيل في عظيما فليقاتل فوزا فأفوز معهم كنت ليتني

    . عظيما )) أجرا نؤتيه فسوف يغلب أو فيقتل اهللا سبيل

أيهـا الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم فـانفروا ثبـات أو (( يـا أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

  انفروا جميعا )) .

  ماذا يفيد تصدير اخلطاب بالنداء ؟  الشيخ :

  يفيد االهتمام بالكالم املوجه للمخاطب . الطالب :

  كيف نقول إنه يفيد االهتمام بذلك ؟  الشيخ :

  ما ميكن تعلل احلكم باحلكم ،  الطالب :

  ال ميكن تقول ملاذا وجب الغسل ؟  الشيخ :

  تقول ألنه وجب الغسل ؛ ل الطالب :

  ماذا وجب الوضوء ؟  الشيخ :

  ألنه وجب الوضوء ؛  الطالب :

  ملاذا نقول إنه يدل على االهتمام واالعتناء مبا يقتضيه اخلطاب ؟ أي نعم أنت ؟  الشيخ :

  ألن النداء يفيد التنبيه ،  الطالب :

ء يفيد التنبيه الشك ، تقول يا فالن ، ما هـو مثـل لـو ألقـى الكـالم بـدون ؛ يفيـد التنبيـه والتنبيـه صح الندا الشيخ :

  يفيد االهتمام باألمر والشأن .

  اثنني ؟  جها للمؤمنني ماذا يدل عليه ؟كونه مو  الشيخ :

  ييج على القبول بفضيلة اإلميان حيث خص املؤمنني بالنداء ؛  الطالب :

  ث ؟ والثال الشيخ :

  حتذير من املخالفة ؛  الطالب :

  رابع ؟  الشيخ :

  أن فعله من مقتضيات اإلميان وأنه تركه نقص يف اإلميان . الطالب :

  ويش معىن أخذ احلذر ؟ ... ؛؟ جيب أن يأخذوا حذرهم  (( خذوا حذركم ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  أخذ احلذر يعين التخوف منه والتأهب له .  الطالب :



  عند هذه اآلية أظن ذكرت لكم املؤمن كيس فطن هل ذكرته حديثا أو كالما ؟ : الشيخ

  كالما ، حديثا ؛  الطالب :

  على كل حال من فهم مين أنا قلته حديثا فهو ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم . الشيخ :



  جميعا  انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين أيها (( ياتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

هذه اآلية أظن ذكرت لكم املؤمن كيس فطن هل ذكرته حديثا أو كالما ؟ كالما ، حديثا ؛ على كل  عند )) .

، ذكره يف شرح جامع الصغري حال من فهم مين أنا قلته حديثا فهو ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ما معىن  .لكن معناه صحيح وقال إنه فيه راوي كذاب ، فيكون احلديث موضوعا  ( المؤمن كيس فطن حذر )

معناها متفرقني ؟ ... ؛ يعين إذا انفروا متفرقني  (( إثباتا ))؟ متفرقني ؛ الدليل على أن  (( فانفروا ثبات ))قوله: 

هل اخلطاب هنا للعموم ؟ يعين كل الناس جيب عليهم أن ينفروا ؟ ... ؛ الدليل ؟ اآلية ؛ وهي ؟  أو جمتمعني .

 قومهم ولينذروا الدين في ليتفقهوا طآئفة منهم فرقة كل من نفر فلوال كآفة لينفروا المؤمنون كان (( وما

  .يحذرون ))  لعلهم إليهم رجعوا إذا

؛ فصارت التبطئة هنا لنفسه  ؟ معناه أن اهللا عزوجل أخرب (( وإن منكم لمن ليبطئن ))ما معىن قوله تعاىل: 

 الالم ؟ موطئة  (( وليبطئن ))الالم يف قوله " ملن " الالم الم ...إعراا ؟  (( وإن منكم لمن ليبطئن ))ولغريه .

  للقسم ... 

؟ يدل على أيش ؟ يعين ويش معىن هذا التقسيم ؟  ن أصابكم ))لئ(( فإن أصابتكم )) (( و التقسيم يف قوله: 

أي لكن هذا التقسيم  أي هزمية ؛ (( فإن أصابتكم ))ويش يدل عليه على أن الرجل ناصح أو فاضح أو ماذا ؟ 

  يدل على افتخاره بقوله ؟ افتخاره ... ؛ صحيح نفس اآلية متضمنة هلذا . حلال هذا الرجل ماذا يدل عليه ؟

القسم الثاين حلاله ؟ القسم الثاين يوضح أنه م ... لو أصيبوا بالنصر أصبح حاله  (( ولئن أصابكم ))لكن قوله: 

نادم على حاله ؛ وعلى كل حال أظن إن املسألة واضحة يدل على أن ... أما لو أصيبوا النصر فإنه يصبح 

الرجل ال يريد القتال يف سبيل اهللا إمنا يريد أيش ؟ الدنيا ، إن أصابتهم مصيبة افتخر أنه جنا وإن فاته النصر قال 

إذا هم  (( فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منهايا ليتين كنت معهم ؛ فهو يشبه من قال اهللا فيهم: 

إشكال أين جواب الشرط يف إن ؟ أو ما  (( ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن )).يف قوله: يسخطون )) 

  وصلناها ؟ طيب .

(( ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم قال اهللا تعاىل: 

(( شرطية لوجود إن ، وقسمية لوجود الالم ؛ فالالم يف قوله: اجلملة شرطية وقسمية ،  . فأفوز فوزا عظيما ))

واقعة يف جواب القسم وقد تنازعها الشرط والقسم فهل  (( ليقولن )) موطئة للقسم ، وإن شرطية ، و ولئن ))

  جنعلها للقسم أو جنعلها للشرط ؟ يوضح ذلك ابن مالك رمحه اهللا يف قوله:

   جتماع شرط وقسم     جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى ا                      



أين املؤخر هنا ؟ الشرط فجواب الشرط حمذوف والذي بقي جواب القسم ؛ وهلذا قرن اجلواب بالالم ومل يقع 

جمزوما جوابا للشرط ؛ وهذا قاعدة عند النحويني أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه حيذف جواب املؤخر إما الشرط 

يقم عمرو : واهللا إن قام زيد ، أيهما مؤخر ؟ اجلواب: ليقومن عمرو ؛ وتقول: إن قام زيد واهللا وإما القسم ؛ تقول

 (( ولئن أصابهم فضل من اهللا ))يقول:  ؛ املهم املؤخر هو الذي حيذف جوابه ، هذه قاعدة عند النحويني .

(( كأن لم يكن ويف قراءة  لم تكن ))(( كأن أي هذا املبطل  (( ليقولن ))الفضل هنا يراد به النصر والغنيمة ؛ 

(( ليقولن )) (( هذا مقول القول ، مقول قوله  (( يا ليتني كنت معهم ))أي حمبة وصحبة بينك وبينه مودة )) 

بفاء السببية على رأي  والفعل هنا منصوب (( فأفوز فوزا عظيما ))أي أمتىن أين معهم  يا ليتني كنت معهم ))

نهم ؟ الكوفيني ؛ وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي املقعدين البصريني ، فالتقدير: فأن ذوي التسهيل واليسر ، م

ومعىن اآليات أن هذا القسم من الناس  أفوز فوزا عظيما ، وإمنا نصب الفعل بذلك ألنه واقع يف جواب التمين .

م مصيبة افتخر واحتقركم الذي يبطئ نفسه ويبطئ غريه فال خيرج للقتال يف سبيل اهللا يبقى متفرجا إن أصابك

لكونكم خرجتم يف حال خذلتم فيها ، وافتخر لكونه جنا من هذه املصيبة ؛ وإن أصابكم فضل فحينئذ يتمىن أن 

يكون معهم ليفوز بالفضل الذي هو النصر والغنيمة ؛  وحينئذ نعلم أن هذا الرجل ال يقصد القتال يف سبيل اهللا 

اجلملة ال خيفى أا مجلة معرتضة ولكن  كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ))  ((وإمنا يقصد الدنيا فقط ؛ وقوله: 

؟ اجلواب: قال كثري من املفسرين إن حملها ما قبلها ، واملعىن: كأن م تكن بينكم وبينه مودة هل حملها هذا املكان 

ليس شيء أفصح من  قد أنعم اهللا علي ؛ ولكن الصحيح أا ليس فيها تقدمي وتأخري وأن مكاا هو مكاا و 

كتاب اهللا وأنه يقول كأن مل تكن بينكم وبينه مودة يعين كأنه ال يريد أن يبني أن متنيه لكونه معنا من أجل املودة 

اليت بيننا وبينه ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة ؛ وأما املودة فكأا قطعت حىت يف 

ألنه  (( فأفوز فوزا عظيما ))؛ والفوز يف قوله:  ر كأن مل تكن بينكم وبينه مودةهذه احلال اليت فيها الفوز بالنص

يرى أن أكرب شيء هو الفوز يف الدنيا فقط ؛ واحلقيقة أن الفوز األعظم الذي ال فوز أكرب منه هو ما ذكره اهللا يف 

وخالصة اآليتني:  . الغرور ))(( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع قوله: 

 أن من الناس من هو منافق ال يريد القتال يف سبيل اهللا وإمنا يقاتل ألجل الدنيا ، فإن أصابتهم مصيبة هزمية وذل

العكس وانتصرمت وأصابكم افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا ؛ وأما إذا كان 

(( يف قوله تعاىل:   .تمىن أن يكون ليفوز الفوز العظيم الذي هو غاية وهو النيل من الدنيا حينئذ يفاهللا من فضل 

دليل على أن  وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ))

التكاسل يف اخلري والرتاجع عنه من أسباب النفاق ؛ وهو كذلك ،  والتباطؤ عن اخلري والتكاسل عنه ليس سببا 



(( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما للنفاق فحسب بل هو سبب للظالل والعمى ـ والعياذ باهللا ـ كما قال تعاىل: 

(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في وقال تعاىل:  ن ))لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهو 

وهلذا جيب على اإلنسان مىت تبني له احلق أن يأخذ به وأال يتهاون لئال يصيبه ما أصاب هؤالء بل أمر مريج )) 

ومن فوائدها: بيان حال صنف من الناس الذين ال يريدون  يسارع ويعمل ، وقد أحسن من انتهى إىل ما سلف .

يف سبيل اهللا وإمنا يريدون الدنيا ، وأم إذا أصيبوا باهلزمية والذل إذا أصيب من كانوا بصدد خروج معه  القتال

افتخروا بأم جنوا من ذلك ، وإن أصيب هؤالء بالفضل والنصر متنوا أن يكونوا معهم ، فيكون مرادهم الدنيا 

يف سبيل اهللا فإنه على عكس من ذلك ، إذا أصيب وليس مرادهم القتال يف سبيل اهللا ؛ أما الذي مراده القتال 

(( وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء مبصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إىل أفضل منها 

سأل اهللا أن يؤتيه من فضله وجعل هذا عونا على وإن أصابه فضل ونصر محد اهللا عزوجل و  عند ربهم يرزقون ))

 (( فليقاتل في سبيل اهللا الذي يشرون الحياة الدنيا باآلخرة ... )) (( فليقاتل ))ل اهللا تعاىل: مث قا طاعته .

الفاء عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها مبا قبلها واالرتباط واضح بأن الذي قبلها فيه ذكر من ال يريد القتال يف 

الم  (( فليقاتل ))يل اهللا ؛ والالم يف قوله: سبيل اهللا ؛ أما هذه ففيها ذكر الصنف اآلخر الذي يقاتل يف سب

األمر ، وسكنت مع أا مكسورة لوقوعها بعد الفاء ، والم األمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو مث مثل 

مث ليقضوا وليوفوا  (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ))ومثل قوله تعاىل:  (( فليقاتل ))قوله تعاىل هنا: 

(( ليكفروا بما آتيناهم لتعليل اليت تسمى الم كي فإنه جيب أن تكون مكسورة بكل حال مثل قوله: خبالف ا

(( الذين جيب أن تكسرهم ، وال تقل: وليتمتعوا ؛ ألنك إذا قلت هكذا اختلف املعىن  ؛ وقوله:  وليتمتعوا ))

ون مع أا يف لغتنا العامية مبعىن مبعىن يبيع (( يشرون ))وقوله:  (( يقاتل ))فاعل  يشرون )) (( الذين ))

(( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء يبيعون ، ومن هذا قوله تعاىل:  (( يشرون ))يشرتون وليس كذلك 

(( الذين يشرون الحياة أما إذا كان آخذا فيقال: اشرتى ، فاملعطي شاري واآلخذ مشرتي ؛  مرضات اهللا ))

الدنيا باآلخرة فيجعلون البدل بدل حياة الدنيا هي اآلخرة ، وهؤالء هم الذين أي يبيعون احلياة  الدنيا باآلخرة ))

(( بل اغتنموا األعمار وهم الذين اكتسبوا يف احلقيقة أن أخذوا اآلخرة بالدنيا ، ومل يكونوا كالذين قال اهللا فيهم 

ية والفعل بعدها جمزوم " من " هذه شرط (( ومن يقاتل )) . تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى ))

فهي معطوفة على فعل الشرط  (( فيقتل أو يغلب ))أما  (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))وجواب الشرط قوله: 

أي أي إنسان يقاتل يف سبيل اهللا وهو الذي قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا   (( ومن يقاتل في سبيل اهللا ))، 

غلبه  وسلم فيقتل أو يغلب ، إن قتل فهو شهيد أو غلب فهو فائز وال كما فسر ذلك النيب صلى اهللا عليه وآله 



أجره ؛ وهلذا قال: (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فهو غامن على كل حال إن قتل قتل شهيدا وإن غلب غلب 

(( ومها الشهادة أو النصر والغلبة  (( قل هل تربصون إال إحدى الحسنيين ))سعيدا ، وهذا كقوله تعاىل: 

(( فيقتل أو ؛  متربصون )) معكم إنا فتربصوا بأيدينا أو عنده من بعذاب اهللا يصيبكم أن بكم نتربص ونحن

أي ثوابا عظيما ، ومسى اهللا تعاىل الثواب أجرا تشبيها له بأجر العامل الذي  يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))

لك أن اهللا تعاىل التزم بإثابة هذا العامل كما يستأجره اإلنسان لعمل شيء ما مث يعطيه أجره ، واملقصود من ذ

يلتزم املستأجر بإعطاء العامل أجره ؛ وهلذا مسى اهللا العمل له قرضا مع أن اهللا ال حيتاج ، ومسى الثواب عليه أجرا  

( : هو أجر اجلنة كما قال النيب عليه الصالة والسالم (( أجرا عظيما ))كأنه استأجر أجريا ليعطيه أجره ؛ وقوله: 

يف هذه اآلية الكرمية  يعين يف اجلنة ، وهذا هو األجر العظيم . إن اهللا أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة )

؛  ومن فوائدها: وجوب إخالص النية يف القتال . (( فليقاتل ))فوائد ؛ منها: وجوب قتال األعداء ؛ لقوله: 

هم من يقاتل شجاعة ، ومنهم من يقاتل محية يعين عصبية ووجه ذلك أن املقاتلني من (( في سبيل اهللا ))لقوله: 

لقوميته أو وطنه ، ومنهم من يقاتل لريى مكانه أي مراعاة ، فسئل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ذلك 

إذا القتال يف سبيل اهللا هو القتال لتكون   ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )فقال: 

هللا هي العليا ؛ وهل املعىن ليؤمن الناس ؟ اجلواب: ال ، لتكون كلمة اهللا هي العليا إما باإلميان بإميان كلمة ا

(( قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما املقاتلني وإما بذهلم وبذهلم اجلزية ؛ لقوله تعاىل: 

 ن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذي

بيان علو مهة هؤالء املقاتلني وهو أم يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة ، وهذا من قوة إميام وصدق  ومن فوائدها: .

ن إنسان عزائمهم وعلو مهتهم ؛ ألم يؤمنون بأن هناك آخرة وعندهم عزمية قوية يغلبون ا أهوائهم وإال فكم م

يغلب جانب احلياة الدنيا ويقول درهم منقود خري من ألف درهم موعود ـ والعياذ باهللا ـ والشك أن هذا يدل على 

هو خري مما نقد له لكان يعمل له ويعلم أنه ليس  عدم إميانه وإال لو أنه مؤمن لكان هذا املوعود الذي وعد به

بينه وبني هذا املوعود إال القليل من الزمن وأن ما حيصل له من املنقود ال يساوي شيئا بالنسبة للموعود حىت قال 

والسوط ليس ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

أو الدنيا اليت أنت يف عهدها بل الدنيا من آدم من  خري من الدنيا كلها وما فيها وليست دنياك أنتبطويل وهو 

أوهلا من قبل آدم أيضا من أوهلا إىل آخرها موضع سوط أحدنا يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ، فهذا هو العاقل 

(( ومن يقاتل في ناجح على كل حال ؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن املقاتل يف سبيل اهللا احلازم املؤمن الصادق .

ومن  فهو غامن ناجح يف كل حال سواء قتل أو غلب فهو على أجر عظيم . سبيل اهللا فيقتل أو يغلب ))



وجه ذلك ضمري اجلمع ؛ ألننا نعلم أن اهللا إله  (( فسوف نؤتيه ))فوائدها: بيان عظمة الرب عزوجل ؛ لقوله: 

   عزوجل من ضمائر اجلمع فاملراد ا التعظيم .واحد فكل ما أضيف إىل اهللا

  هل حقوق اآلدمي تسقط بالشهادة يف سبيل اهللا ؟ السائل :

مسريه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل عن الشهادة فقال تكفر كل شيء ، مث انصرف السائل  الشيخ :

أن حقوق اآلدمي ال تسقط بالشهادة وهو   فدل هذا على ( إال الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا )فناداه فقال: 

كذلك ألن حقوق اآلدمي البد أن تؤدى إليه ؛ لكن ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن من أخذ أموال 

  الناس يريد أدائها أدى اهللا عنه .

  سؤال عمن يقصر يف النصيحة حىت يقع يف التخذيل ألخيه ؟ السائل :

يل النصيحة فليس من باب التبطئة ؛ أما إذا قاله يريد أن خيذله وهو يعلم أنه لو هذا إذا قاله على سب الشيخ :

ذهب إىل ذلك احملل استفاد وأفاد فهو يدخل يف ذلك ؛ أحيانا يستشريك رجل وتعلم أنه ليس من املصلحة أن 

يانا تقول يذهب إما لعدم جدوى أو ألسباب أخرى فهذا ليس من باب التبطئة ، هذا من باب النصيحة ؛ وأح

  ال تذهب ، ليس هلذا الغرض لكن تريد أن ختذله فهذا ال جيوز .

فقد جعل اهللا املنافقني من مجلة املؤمنني فما اجلواب (( وإن منكم لمن ليبطئن ... )) يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

اجلواب عن هذا أن اهللا خياطب الناس عموما واملنافقون كما تعلم أم مؤمنون فهم منا يف الظاهر وليس  الشيخ :

  ؟ العموم .يف احلقيقة ؛ فما املقصود من منا 

    اآليات السابقة .ينامناقشة عن مع

  ؟  (( وأولي األمر منكم ))ماذا مل يعد اهللا عزوجل الفعل يف قوله:  الشيخ : ل

  ألن طاعة والة األمور طاعة اهللا سبحانه وتعاىل وتابعة لطاعته وليست مستقلة . الطالب :

(( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال اهللا تعاىل: 

  ملاذا مل يقل: رأيتهم ؟ ))

  هذا إظهار يف موضع اإلضمار ؛   الطالب :

  ؟  ومن فوائده الشيخ :

  موضع الضمري بالوصف ويفيد أيضا العموم ،  الطالب :



معناه أنه  (( رأيت المنافقين ))وأم منافقون ؛ لو قال: رأيتهم ، ما تدري أم منافقون لكن ملا قال:  الشيخ :

 عليهم أم منافقون ، وإن شئت فقل احلكم على مرجع الضمري ذا الوصف ؛ الثالث ؟ العموم يعين أن كل من

  صد عن الرسول فهو منافق .

أقسم اهللا عزوجل أنه ال يتم اإلميان إال بأمور ثالثة بالنسبة لتحكيم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟  الشيخ :

(( حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  الطالب :

(( .  

  ثة ؟ما الفرق بني هذه الثال الشيخ :

أول شيء التحكيم حبيث ال يتحاكمون إىل غريه مهما بلغ يف العقل والذكاء ؛ الثاين أن ال جيدوا   الطالب :

  حرجا ، يعين ضيقا مما حكم به ؛ 

  الثالث ؟  الشيخ :

  الظاهر حبيث ال حيصل منه املعارضة .التسليم  الطالب :

يف  عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ))(( ولو أنا كتبنا يف قوله تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  لو حتتاج إىل جواب للشرط فما جواا يف هذه اآلية ؟

  جواب الشرط حمذوف والتقدير: ولو ثبت أم ؛  الطالب :

  ال فعل الشرط ؛ الطالب :جواب الشرط حمذوف ؟  الشيخ :

  أنا أسأل عن جواب الشرط ؟ ج  الشيخ :

  ؛ (( ما فعلوه ))ملة  الطالب :

منفية  ملاذا مل تقرتن يف جواب لو مع أا تقرتن ا أو مع أن اجلواب يقرتن بالالم ؟ ألن اجلملة هنا  الشيخ :

  ؛ إذا نأخذ من هذا قاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بال نافية مل يقرتن بالالم .والالم يف ثبوت األمر 

  بالالم أو ال ؟  إذا كان مثبتا فهل يقرتن الشيخ :

  جيوز فيه الوجهان: االقرتان وعدمه . الطالب :

  اتل علي آيتني من آيات اهللا تدل على ذلك ؟  الشيخ :

   (( لو نشاء لجعلناه حطاما )) (( لو نشاء جعلناه أجاجا ))سورة الواقعة قوله تعاىل:  الطالب :

  صحيح . الشيخ :

  من املراد بالرسول ؟ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم ))(( ومن يطع اهللا قوله تعاىل:  الشيخ :



  أو حممد ؟  يعين ؟ العموم

  من قواعد التفسري إذا تعارض التفسريان أحدمها خاص و اآلخر عام فبأيهما نأخذ ؟  الشيخ :

عام يدخل فيه اخلاص إذا تعارض القوالن يف التفسري أحدمها عام والثاين خاص أخذنا بالعام ألنه أي ال الطالب :

  وال عكس.

  من الناحية املسلكية ؟ (( ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما ))ما الذي يفيده قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  يفيد اإلخالص بأن اإلنسان ال الطالب :

(( إنما اإلشارة إىل أن اإلنسان ال ينبغي له أن يعتد بنفسه بل يعتقد بأن الفضل من اهللا خالفا ملن قال:  الشيخ :

  . أوتيته على علم عندي ))

(( إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة النساء: 

أخذ  س أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا ))أهلها وإذا حكمتم بين النا

العلماء من هذه اآلية أنه جيب على املؤمتن أن حيفظ األمانة يف حرز مثلها وأال يتعدى فيها وال يفرط فكيف 

  م االعتداء عليها .أخذوا ذلك ؟ألنه ال ميكن أداء األمانة إال حبفظها ؛ صحيح ال ميكن أدائها إال حبفظها وعد

من هؤالء  (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ 

  اليهود ؛ أهل الكتاب ؛  الطالب :

  توافقون على هذا ؟  الشيخ :

  اآلية عامة ، الطالب :

(( بما أنزل يؤخذ من قوله تعاىل:  تشمل املنافقني ؟ تشمل أهل الكتاب واملنافقني ، كيف عرفنا أا  الشيخ :

(( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول رأيت ؛ قوله تعاىل:  هم يظنون أم آمنوا إليكم ))

.يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف  (( رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ))متام ، نعم هذا  المنافقين ... ))

الوجه  احلموية : إن املتكلمني يشبهون هؤالء الذين حتدث اهللا عنهم يف األربعة األوجه فكيف ذلك ؟ الفتوى

يف هذا البحث يزعمون بأم يريدون احلق وكذلك هؤالء املنافقني يف هذا األمر أيضا  األول أن أهل الكتاب

ن أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا يزعمون اشرتكوا يف دعوى طلب احلق وهم كاذبون يف ذلك ؛ الثاين: يريدو 

فأهل الكالم حكموا أهوائهم واملنافقون حكموا أيضا  ضا أن كال منهم قد حكم طاغوتا .أن يكفروا به ، أي



واملتكلمون إذا دعوا إىل الكتاب والسنة وإىل إثبات ما أثبته اهللا ورسوله رأيتهم يصدون وال حيبون  أهوائهم ؛ ثالثا:

  البحث فيها ؛ الرابع: إذا اطلع عليهم قالوا ما أردنا إال إحسانا وتوفيقا .

  التوفيق بالنسبة للمتكلمني ؟ كيف  الشيخ :

  بني السمع والعقل . الطالب :

إذا قال قائل: إن هذا قد ختلف ألن من  (( وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا )): يف قوله تعاىل الشيخ :

؛ ال بأس لكن أخربهم أنه البد أن يطاع كل  (( ليطاع بإذن اهللا ))ألن اهللا قال:  الرسول من مل يطع بل كذب ؟

هم ليطاع لكن من الناس من يطاع ؛ ال ؛ اهللا أرسلحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني إذن اهللا سب شيء بإذن اهللا ؟

(( وقضى ربك أال تعبدوا إال ؛ هل هلا نظري يف القرآن ؟  ذا شيء آخر ؛ هذه إرادة شرعية ومنهم من ال يطاع ه

نعم ومع ذلك ما عبدوه أكثرهم مل يعبده ؛ لكن  (( وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ))؛ ال ؛  إياه ))

لف مراده ، هذا هو الصحيح ؛ حىت لو كانت الم العاقبة يف الواقع ليس عاقبة  هذه أيش ؟ إرادة شرعية قد يتخ

كذلك ، أحسن أن يقال إا إرادة شرعية أراد اهللا أن يطاع الرسل أراد اهللا أن يعبد ولكن ختلف املراد ؛ بعضهم 

د تكون وقد ال قال إن هذا كقولك: بريت القلم ألكتب به ، وقد تكتب وقد ال تكتب ، يعين هذه إراديت وق

  تكون ؛ لكن ما ذكرناه أحسن .

  فيها قراءتان ؟ (( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟  (( أن اقتلوا ))بكسر التاء  (( أن اقتلوا )) (( أن اقتلوا )) الطالب :

(( أن بكسر التاء ؟ الظاهر أنك نسيت القراءات ؟  (( أن اقتلوا ))؟  (( أن اقتلوا ))بكسر الالم  الشيخ :

  توافقون على هذا ؟  اقتلوا )) (( أن اقتلوا ))

  نعم ؛ ال ؛  الطالب :

(( أو اخرجوا من ؛ بضم النون ؟ طيب وقوله: أو ؟  (( أن اقتلوا ))وقراءة  (( أن اقتلوا ))فيه قراءة  الشيخ :

  ؟ بكسر الواو وضم الواو ؟  دياركم ))

  إذا كسر النون وضمها وكسر الواو وضمها . الطالب :

  فيها أيضا قراءتان ؟ (( ما فعلوه إال قليل )) الشيخ :

  طيب . (( قليل ))و  (( قليال ))  الطالب :

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قوله تعاىل: 

  بعض الناس قال إن " مع " مبعىن ؟ والصالحين ... ))



(( ومـــن يطـــع اهللا و الرســـول فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم مـــن النبيـــين تتمـــة املناقشـــة عـــن معـــاين اآليـــة: 

(( وإن مــنكم لمــن ليبطــئن فــإن أصــابتكم واآليــة:  )) رفيقــا أولئــك وحســن والصــالحين والشــهداء والصــديقين

  . مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ))

(( ومــن يطــع اهللا والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم اهللا علــيهم مــن النبيــين والصــديقين قولــه تعــاىل:  الشــيخ :

  بعض الناس قال إن " مع " مبعىن ؟ والشهداء والصالحين ... ))

 لئك من الذين أنعم اهللا عليهم .فأو  "من " مبعىن  الطالب :

جيـوز أن تكـون علـى باـا وهـو املصـاحبة ؟ يعـين جيـوز ؟ إذا جيـوز  أووهل يتعني أن تكون مـع مبعـىن مـن ؟  الشيخ :

وإذا كـــان  (( فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم ))أن تكـــون مـــع مبعـــىن مـــن وأن تكـــون للمصـــاحبة علـــى باـــا 

هـو مصاحبها هلم فهو منهم ؛ وحينئذ ال خنرج الكلمة عن معناها الظاهر ولكن املعىن يؤول إىل القـول الثـاين الـذي 

  مبعىن من .

  فيها قوالن ما مها ؟  (( الشهداء )) الشيخ :

  األول أم علماء ، والثاين: املقتول يف سبيل اهللا ؛  الطالب :

  ... كلمة صاحلة هلذا وهذا لكن ما الذي يؤيد أا للعلماء ؟يؤيد األول أم العلماء ؟  ما الذي  الشيخ :

  سبيل اهللا ؟ أذكر احلديث ؟ وما الذي يؤيد أم من قتلوا يف  الشيخ :

    يدل على هذا ؛ نعم يف احلديث لكن يف القرآن ما الطالب :

  يعين من يقتلون يف سبيل اهللا .   (( ويتخذ منكم شهداء ))أليس اهللا قد قال يف سورة آل عمران  الشيخ :

؟ إذا كانـت اآليـة حتتمـل معنيـني وال تنـاقض بينهمـا فتحتمـل علـى كـال املعنيـني ؛ لدينا قاعدة تبني املعنيني  الشيخ :

  وحينئذ نقول ؟ اآلية تشمل الشهداء يف سبيل اهللا والعلماء .

  من ؟ (( وإن منكم لمن ليبطئن ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  للتبعيض ؛   الطالب :

  ما هي عالمة من التبعيضية ؟  الشيخ :

  ل حملها " بعض " .ميكن أن حي الطالب :

  ؟  (( ليبطئن ))الالم يف قوله " ملن " ويف قوله:  الشيخ :

  األوىل الم االبتداء ؛  الطالب :

  والثاين للقسم ؛ إذا الالم الثاين واقعة يف جواب القسم والالم األوىل الم االبتداء اليت هي للتوكيد . الشيخ :



  هنا إشكال كيف نقول الم االبتداء وليس يف ابتداء الكالم ؟  الشيخ :

  أخروها لئال جيتمع يف أول الكالم مؤكدان ؛  الطالب :

  وهلذا يسميها بعضهم الالزم املزحلقة يعين اليت دفعت عن مكاا . الشيخ :

القـرآن باللسـان العـريب  يعـين القرآن وهو حق وصـدق بـدون قسـم ؟لو قال قائل: ما الفائدة من القسم يف  الشيخ :

  ويف لسان العرب يؤكدون األخبار بالقسم .

 والنســاء الرجــال مــن والمستضــعفين اهللا ســبيل فــي تقــاتلون ال لكــم (( ومــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 مــن لنــا واجعــل وليــا لــدنك مــن لنــا واجعــل أهلهــا الظــالم القريــة هــذه مــن أخرجنــا ربنــا يقولــون الــذين والولــدان

 أوليــاء فقــاتلوا الطــاغوت ســبيل فــي يقــاتلون كفــروا والــذين اهللا ســبيل فــي يقــاتلون آمنــوا نصــيرا الــذين لــدنك

  . ضعيفا )) كان الشيطان كيد إن الشيطان

أعـوذ  (( وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنسـاء والولـدان ... )) .تفسري اآلية: 

بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ملــا أمــر اهللا ســبحانه وتعــاىل بالقتــال يف ســبيل اهللا ووجــه األمــر للــذين يشــرون احليــاة الــدنيا 

بـــاآلخرة أي يبيعـــون احليـــاة الـــدنيا بـــاآلخرة وبـــني فضـــل القتـــال يف ســـبيل اهللا وأن املقاتـــل يف ســـبيل اهللا ســـواء قتـــل أو 

وبــخ اهللا أولئــك الــذين ميتنعــون عــن  غلــب فســوف نؤتيــه أجــرا عظيمــا ))(( فيقتــل أو يغلــب فلــه األجــر عنــد اهللا 

مــا هنــا لالســتفهام ومعنــاه اإلنكــار ؛ وحيتمــل أن يكــون  (( ومــا لكــم ال تقــاتلون فــي ســبيل اهللا ))القتــال فقــال: 

(( فـي : اإلنكار والتعجيب يعين أن يكون معناه اإلنكار على هؤالء الـذين مل يقـاتلوا والتعجـب مـن حـاهلم ؛ وقولـه

(( ســبق مــرارا كثــرية بــأن القتــال يف ســبيل اهللا هــو القتــال لتكــون كلمــة اهللا هــي العليــا ال غــري ؛ وقولــه:  ســبيل اهللا ))

حيتمــل أن تكــون معطوفــة علــى لفــظ اجلاللــة أي ويف ســبيل املستضــعفني ؛ وحيتمــل  والمستضــعفين مــن الرجــال ))

 مــن الرجــال ؛ واملعنيــان يصــبان يف قنــاة واحــدة ســواء قلنــا أي ويف املستضــعفني (( ســبيل ))أن تكــون معطوفــة علــى 

؛ واملستضــعفون مــن الرجــال هــم الــذين ال يســتطيعون أن خيرجــوا يف ســبيل املستضــعفني أو يف املستضــعفني أنفســهم 

(( الرجـال معطوفـة علـى املستضـعفني أو معطوفـة علـى  (( والنساء ))من هذه القرية اليت تسوؤهم سوء العذاب ؛ 

صـار املعـىن أن النسـاء ينقسـمن إىل قسـمني: قسـم مستضـعف  (( الرجال ))هما أوىل ؟ إذا قلنا معطوفة على أي ))

ـــا معطوفـــة علـــى  صـــار  (( المستضـــعفين ))وقســـم غـــري مستضـــعف ، واملـــراد باآليـــة القســـم املستضـــعف ؛ وإذا قلن

ر ؛ ولكـن املعـىن األول أحسـن ؛ ألن النساء ال ينقسمن إىل قسمني بل هن قسم واحد وأن املرأة ال يلزمها أن اج

هــذا هــو الــذي ميكــن أن نقــول إنــه  (( والولــدان ))مــن النســاء مــن هــاجرت ومل تبــق يف دار الــذل واهلــوان ؛ وقولــه: 

وذلــك ألن الولــدان ال يســتطيعون اهلجــرة وال يســتطيعون اخلــروج وهــم يف  (( المستضــعفين )): معطــوف علــى قولــه



يعون حيلة وال يهتدون سبيال فواجب علينا أن نقاتل يف سـبيل اهللا سـبحانه وتعـاىل هذه األماكن مظلومون ال يستط

 (( الـذين ))هـذه  (( الـذين يقولـون ربنـا أخرجنـا ))وقولـه:  ويف هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان .

و يقولـون علـى معـىن أي يقـول كـل واحـد مـنهم أ (( يقولـون ))صفة لكل ما سبق من املعطوف واملعطـوف عليـه ؛ 

اجلملــة وإن مل يكــن هــذا القــول صــادرا مــن كــل واحــد وذلــك ألن اجلماعــة الــذين علــى هــدف واحــد وعلــى طريــق 

(( ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــالم أهلهــا )) (( أخرجنــا مــن هــذه واحــد يقــول القائــل مــنهم قــول اجلميــع ؛ 

ون فيهــا وهــي مكــة ؛ ألن قريشــا كانــت تســوء مــن يســلم ســوء واملشــار إليــه القريــة الــيت هــم ســاكنوها وبــاق القريــة ))

الظامل هنا نعت ؛ أليـش ؟ السـم اإلشـارة يف هـذه ؛ ولكـن كيـف يكـون نعتـا  (( الظالم أهلها ))العذاب ؛ وقوله: 

ومل يقــل: الظاملــة ؛ واجلــواب عــن هــذا أن يقــال: النعــت  (( الظــالم أهلهــا ))واملعـىن قــائم بغــري املنعــوت ؟ ألنــه قــال: 

نوعــان: حقيقــي ، وســبيب ؛ فــاحلقيقي مــا عــاد فيــه الوصـــف علــى املنعــوت كمــا تقــول: مــررت بزيــد الفاضــل ؛ هنـــا 

الفاضل هـذا وصـف عائـد علـى مـن ؟ علـى زيـد ؛ والسـبيب مـا كـان الوصـف فيـه عائـدا إىل غـري املنعـوت لكـن لـه بـه 

يد بـل يعـود علـى أبيـه لكـن لـه بـه عالقـة عالقة كما لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه ؛ فهنا الفضل ال يعود على ز 

مــن هــذا البــاب ؛  (( الظــالم أهلهــا ))وارتبــاط وهلــذا أضــيف إليــه فقيــل أبــوه ؛ فالضــمري يف أبــوه عائــد علــى زيــد ؛ 

فاعـل بالظـامل  وعلـى هـذا فنقـول الظـامل صـفة هلـذه وأهـل (( الظالم أهلهـا ))النعت فيه سبيب أو حقيقي ؟ سبيب ؛ 

هـل املـراد الظلـم الـذي  ملاذا هم ظـاملون ؟ (( الظالم أهله ))وأهل مضاف وهاء مضاف إليه ؛ ، الظامل اسم فاعل 

كظلمهــم بالشــرك والعــدوان أيضــا ؟ الثــاين ، فأهــل هــذه   هــو العــدوان علــى حــق هــؤالء املــؤمنني ؟ أو مــا هــو أعــم ؟

وهــؤالء أيضــا ظــاملون  عظــيم ))(( إن الشــرك لظلــم القريــة ظــاملون يف حــق اهللا بإشــراكهم بــه وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

(( واجعـل لنـا مـن لـدنك بالنسـبة العتـدائهم علـى هـؤالء املـؤمنني حبيـث كـانوا يـؤذوم ويسـوموم سـوء العـذاب ؛ 

يعـين ويقـول أيضـا  (( أخرجنـا ))معطوفـة علـى  (( واجعـل ))والواو هذه حرف عطف ،  وليا )) (( واجعل لنا ))

اجعــل لنــا وليــا يعــين يتوالنــا  (( وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نصــيرا ))دك أي مــن عنــ (( واجعــل لنــا مــن لــدنك ))

مقــام جــاءت مــرتني ألن املقــام  (( اجعــل ))ينصــرنا علــى أعــدائنا ؛ وتأمــل أن كلمــة  (( نصــيرا )) يتــوىل أمورنــا ، و

ه كلمـا زادت كـان الدعاء ومقام الدعاء ينبغي فيه البسط ؛ ألن الداعي ينادي اهللا عزوجل ، ومناجـاة احلبيـب حملبوبـ

ذلك أقوى يف احملبة ؛ وهلذا ترى اإلنسان إذا كان حيب شخصـا حيـب أن يكثـر معـه الكـالم ورمبـا جيلـس يـتكلم معـه 

 (( واجعــل لنــا مــن لــدنك وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نصــيرا ))مــدة طويلــة وكأــا أقــل مــن هــذه املــدة بكثــري ، 

قلنــا:  فــإذا قـال قائـل: أليسـت الواليـة تـأيت مبعـىن النصـرة ؟ يـك .والنصـري هـو املـدافع املـانع مـن عـدوك أن يعتـدي عل

  بلى ؛ ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط .



 ســـبيل فـــي يقـــاتلون كفـــروا والـــذين اهللا ســـبيل فـــي يقـــاتلون آمنـــوا (( الـــذينأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ 

 أيــديكم كفــوا لهــم قيــل الــذين إلــى تــر ضــعيفا ألــم كــان الشــيطان كيــد إن الشــيطان أوليــاء فقــاتلوا الطــاغوت

 أشــد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علــيهم كتــب فلمــا الزكــاة وآتــوا الصــالة وأقيمــوا

 لمـن خيـر واآلخـرة قليـل الـدنيا متـاع قـل قريـب أجـل إلـى أخرتنا لوال القتال علينا كتبت لم ربنا وقالوا خشية

  . فتيال )) تظلمون وال اتقى

  

  (( وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

مـا نـوع االسـتفهام  (( وما لم ال تقاتلون فـي سـبيل اهللا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

معطوفـة علـى أيـش ؟ حيتمـل أن تكـون معطوفـة علـى  عفين مـن الرجـال ))(( مستضـقوله:  هنا ؟ إنكار وتعجب .

مــا املــراد بالقريــة يف  أو علــى ســبيل ؟ يعــين ويف املستضــعفني علــى تقــدير االســم ؟ فــظ اجلاللــة ؛ ويكــون التقــدير ؟ل

مـا يف  اآليـة أو غريهـا ؟  آليـة ؟ مـنمكـة ؛ هـل هنـاك دليـل علـى أـا مكـة ؟ مـن ا م أهلها ))ل(( القرية الظاقوله: 

 من لدنك وليا واجعل لنـا مـن لـدنك نصـيرا )) (( واجعل لناقوله: . آية تدل على هذا ؟ آية أخرى ؟ أي نعم ؛

جبلــب املنفعــة لــه ودفــع املضــرة ؛ والنصــري ؟ املعــني الــذي يعيــنهم وينصــرهم ...  الــويل  مــا الفــرق بــني الــويل والنصــري ؟

مث  . (( فمــن ينصــرنا مــن بــأس اهللا إن جاءنــا ))لنصــر معنــاه املنــع كمــا يف قولــه تعــاىل: يعـين ومينــع أعــدائهم ؛ ألن ا

ملـا وبـخ  (( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون في سـبيل الطـاغوت ... ))قال اهللا تعاىل: 

((  ينقسـمون إىل قسـمني ، فقـال: اهللا سبحانه وتعاىل وتعجـب مـن الـذين ال يقـاتلون يف سـبيل اهللا بـني أن املقـاتلني

واخلــرب  (( الـذين ))وهــذه اجلملـة مكونـة مــن مبتـداء وخــرب ، املبتـداء قولــه:  الـذين آمنــوا يقـاتلون فــي سـبيل اهللا ))

أي  (( فـي سـبيل اهللا ))أي يقـاتلون الكفـار ، وقولـه:  (( يقاتلون فـي سـبيل اهللا ))؛ وقوله:  (( يقاتلون ))قوله: 

ي مــن أجلــه ، وقــد بــني النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم القتــال يف ســبيل اهللا هــو قتــال مــن يقاتــل يف دينــه وشــرعه أ

(( والـذين كفـروا لتكون كلمة اهللا هي العليا ، هذا هـو القتـال يف سـبيل اهللا ومـا عـدى ذلـك فلـيس يف سـبيل اهللا ؛ 

(( واخلـــرب مجلـــة  (( الـــذين ))داء هـــذه اجلملـــة مكونـــة مـــن مبتـــداء وخـــرب ، املبتـــ يقـــاتلون فـــي ســـبيل الطـــاغوت ))

(( إن ابـراهيم  والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيـان ، فالتـاء فيهـا كالتـاء يف قولـه: يقاتلون في سبيل الطاغوت )) 

فالتاء للمبالغة وكما يقولون فالن عالمـة ، التـاء أيضـا للمبالغـة ؛ وعلـى هـذا فيكـون آخـر الكلمـة يعـين  كان أمة ))

للمبالغــة ؛ فمــن هــو الطــاغوت ؟ يعــرف املعــىن  ي الــواو يف الطــاغوت ، وأمــا التــاء فهــي مزيــدةآخــر أصــول الكلمــة هــ

، فالطاغوت هو مقابل مـن يقاتـل يف سـبيل اهللا ، فكـل مـن قاتـل لغـري سـبيل اهللا فهـو مقاتـل يف سـبيل بذكر املقابل 



م أننــا نفهـــم أن املــراد يف ســـبيل الطــاغوت ســواء قلنـــا إنــه شـــيطان أو أوليــاء الشـــيطان أو العصــبية أو غـــري ذلــك املهـــ

ــا قاعــدة مفيــدة يف هــذا أن الشــيء قــد يعــرف  الطــاغوت هــو مــا كــان يف غــري ســبيل اهللا مــن املقابلــة ؛ وقــد مــر علين

يعـين كـل مـا  (( الطـاغوت ))؛ وقولـه:  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعـا ))مبعرفة مقابله ، ومر علينا قوله تعاىل: 

الفاء ... علـى مـا سـبق أي قـاتلوا أيهـا  (( فقاتلوا أولياء الشيطان ))فإنه طغيان وطاغوت جتاوز به اإلنسان حده 

املقــاتلون يف ســبيل اهللا أوليــاء الشــيطان الــذين اختــذوا الشــيطان وليــا فغــرهم وأضــلهم وهــم الــذين يقــاتلون ال لتكــون  

اء الشــيطان بــني أــم مغلوبــون وأن ملــا أمــر بقتــال أوليــ (( إن كيــد الشــيطان كــان ضــعيفا ))كلمــة اهللا هــي العليــا 

وإذا كــان  (( إن كيــد الشــيطان كـان ضــعيفا ))املقاتـل ألوليـاء الشــيطان غالـب ، يؤخــذ هـذا مــن التعليـل مــن قولـه: 

إذا كــان كيــد الشــيطان ضــعيفا وهــو الــذي يــأيت بــه  (( كيــد الشــيطان ))ضـعيفا فإنــه ال مقاومــة منــه للحــق ، وقولــه: 

ا فهو من باب أوىل ؛ والشيطان لـه كيـد كائـد يكيـد اإلنسـان لكنـه ضـعيف إذا ذكـر اهللا مكرا وخبيئة فما كان صرحي

 خــنس وإال فهــو يكيــد حــىت يف غــري القتــال ، يكيــد لإلنســان يف العبــادات فيأتيــه أوال مــن بــاب التهــاون بالعبــادات

ويهوـا عليـه ويقــول إذا تركـت هــذه املـرة تفعلهــا املـرأة األخـرى مث إذا أراد وهــم ـا بــاملرة األخـرى أيضــا وسـوس لــه و 

... ويهون عليه املعصية ويقول هذه معصية بسيطة وال يراك أحد وليس عندك أحد لـيس عنـدك إال اهللا واهللا غفـور 

فوائـد  ولكن مـع ذلـك فكيـده ضـعيف ألنـه ال يقـاوم احلـق أبـدا . رحيم وما أشبه ذلك ، فيهونه عليه كيدا ويزينها ؛

يف هـذه اآليـة  . (( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والـذين كفـروا يقـاتلون فـي سـبيل الطـاغوت ... ))اآلية: 

 (( ومــا لكــم ال تقــاتلون فــي ســبيل عــدة مســائل وفوائــد ؛ أوال: بيــان أن النــاس ينقســمون يف اجلهــاد إىل قســمني .

 . (( وما لكـم ال تقـاتلون فـي سـبيل اهللا ))؟ طيب فيها فوائد ؛ أوال: توبيخ من توىل عن اجلهاد ؛ لقولـه:  اهللا ))

(( والمستضـــعفين مـــن الرجـــال ومـــن فوائـــدها أيضـــا: ذكـــر مـــا يشـــجع علـــى القتـــال مـــن الناحيـــة النفســـية ؛ لقولـــه: 

مــر مطلــوب ، والشــك أن اإلنســان إذا قيــل لــه إن ألن ذكــر مــا يفــي ... اإلنســان ويهيجــه أ والنســاء والولــدان ))

ومــــن فوائــــدها: أن الكفــــار قــــد  هنــــاك رجــــاال مستضــــعفني وولــــدانا ونســــاء الشــــك أنــــه ســــوف يــــزداد مهــــة وإقــــدام .

ومــن فوائــدها: وجــوب الــدفاع علــى املستضــعفني عنــد الكفــار ؛ ألن اهللا تعــاىل وبــخ  استضــعفوا هــؤالء وأهــانوهم .

تــال يف ســبيل اهللا ، وعلــى تــرك القتــال يف ســبيل هــؤالء املستضــعفني لتخليصــهم ، وهــذا علــى األمــرين: علــى تــرك الق

أمــر واجــب علــى كــل مســلم مــع القــدرة أن يفــك أســري املســلمني وأن يرفــع الظلــم عــنهم بقــدر املســتطاع ؛ لقــول اهللا 

أخرجنــا مــن هــذه القريــة (( ومــن فوائــدها: جــواز التوســل باحلــال ؛ لقولــه:  . (( فــاتقوا اهللا مــا اســتطعتم ))تعــاىل: 

توســلوا بــذكر أهــل هــذه القريــة بــأم ظــاملون هلــم ؛ وذكــر احلــال أن اإلنســان مظلــوم يوجــب الرقــة  الظــالم أهلهــا ))

(( األمـر األول: التوسـل إىل اهللا بأمسائـه ؛ لقولـه تعـاىل:  والعطف ؛ واعلم من توسـل إىل اهللا عزوجـل يكـون بـأمور :



فتقـول: يـا غفـور اغفـر يل ويـا رحـيم ارمحـين ؛ وهنـا ينبغـي أدبـا وعقـال وفطـرة  هـا ))وهللا األسماء الحسنى فادعوه ب

أال يتوســل ملطلــوب إال باســم املتناســب لــه ؛ فــإذا كــان يريــد أن يســأل اهللا املغفــرة يتوســل بــالغفور ، الــرزق بــالرزاق ، 

بصــفاته ، التوســل إىل اهللا تعــاىل الثــاين: التوســل إىل اهللا تعــاىل  الــبطش بالظــامل بشــديد العقــاب ، ومــا أشــبه ذلــك .

فــإن هــذا توســل إىل اهللا تعــاىل بصــفة  ( اللهــم برحمتــك أســتغيث )دعــاء مــا جــاء يف احلــديث املــأثور بصــفاته ومنــه 

؛  ( اللهــم بعلمــك الغيــب وقــدرتك علــى الخلــق أحيينــي إذا كانــت الحيــاة خيــرا لــي )مــن صــفاته ؛ ومنــه أيضــا 

ـــه أيضـــا  ـــي أســـتخيرك بعلومن الثالـــث: التوســـل إىل اهللا تعـــاىل بأفعالـــه ،  . مـــك وأســـتقدرك بقـــدرتك )( اللهـــم إن

( اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا واألفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخر ، كقولك 

فـإن الصـحيح أن الكـاف هنـا للتعليـل أي ألنـك صـليت علـى ابـراهيم ؛  صليت على ابراهيم وعلى آل ابـراهيم )

أي هلدايتـه إيـاكم علـى  (( واذكـروه كمـا هـداكم ))أن تأيت الكاف للتعليل فقـد جـاءت يف قولـه تعـاىل: وال غرابة ب

زال عنـا اإلشـكال الـذي يعرضـه كثـري  ( كما صـليت علـى ابـراهيم )أحد الوجهني ؛ وإذا قلنا إن الكاف يف قولك 

بالصــالة علــى ابــراهيم وعلــى آل  مــن العلمــاء وهــو أنــه كيــف يشــبه الصــالة علــى حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

ابراهيم مع أن حممدا وآله أفضل من ابراهيم وآلـه ؛ إذا جعلنـا الكـاف للتعليـل زال اإلشـكال ؛  وإذا جعلنـا للتشـبه ـ 

وهـو ال يصــح لكــن تنــزال ، فــإن ذلــك علــى قــول بعــض العلمــاء أن هــذا مــن بــاب ذكــر الصــالة علــى النــيب صــلى اهللا 

مطلوبــة ، ومــرة خمــربا عنهــا ؛ مطلوبــا " اللهــم صــل علــى حممــد وعلــى آل حممــد " خمــربا  عليــه وآلــه وســلم مــرتني: مــرة

عنها " كما صليت علـى ابـراهيم وعلـى آل ابـراهيم " فـإن حممـدا الشـك أنـه مـن آل ابـراهيم ، مـن آل ابـراهيم نسـبا 

فهـو مـن بـي والـذين آمنـوا )) (( إن أولى الناس للذين اتبعوه وهذا النومن آله إتباعا كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

الرابــع: التوســل  آلـه عليــه الصــالة والســالم نســبا وإتباعــا ؛ لكــن مــا ذكرنــاه أوال أنــه مــن بــاب التوســل إىل اهللا تعــاىل .

فـإن ذكـر احلـال الـيت تقتضـي احلنـون ويعرضـها إىل اهللا تعاىل حبال الـداعي يعـين بـأن يـذكر اإلنسـان حالـه هللا عزوجـل 

 . (( رب إنــي لمــا أنزلــت إلــي مــن خيــر فقيــر ))ومنــه قــول موســى عليــه الصــالة والســالم: والعطــف توســل ــا ، 

(( الــذين يقولــون ربنــا إننــا آمنــا اخلــامس: التوســل إىل اهللا تعــاىل باإلميــان بــاهللا عزوجــل ورســوله ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

والسـادس: التوسـل إىل اهللا عزوجـل بـدعاء الصـاحلني ، أن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار )) 

( ادع اهللا أن يجعلني منهم فقـال أنـت يتوسل اإلنسان إىل اهللا بدعاء رجل صاحل ، مثل قول عكاشة بن حمصن: 

( يــا رســول اهللا هلكــت األمــوال وانقطعــت الســبل فــادع اهللا أن ومثــل قــول الرجــل األعــرايب الــذي قــال:  مــنهم )

ومنه دعاء املؤمنني فإن دعاء املؤمنني ملن سبقهم من هذا النوع ، أو ال ؟ فيه توسل ؟ ليس فيـه توسـل ، ،  يغيثنا )

السابع: التوسـل إىل اهللا تعـاىل بالعمـل الصـاحل ، كتوسـل الثالثـة الـذين انطبـق علـيهم الغـار  حقيقة ليس فيه توسل .



ة عجزوا عنها فتوسلوا إىل اهللا تعـاىل بأعمـاهلم الصـاحلة فإن ثالثا آووا ... غار فدخلوا فيه مث انطبقت عليهم الصخر 

أمـا  أحدهم بـالرب والثـاين بالعفـة والثالـث بالوفـاء ، ففرجـت الصـخرة وخرجـوا ميشـون ؛ فهـذه أقسـام التوسـل اجلـائز .

 التوســـل املمنـــوع فضـــابطه أن يتوســـل إىل اهللا تعـــاىل مبـــا لـــيس بوســـيلة ؛ ألن هـــذا نـــوع مـــن االســـتهزاء بـــاهللا عزوجـــل

والسخرية به إذ أن الوسيلة ما يتوسل به إىل املطلوب فإذا قدمتها بني يدي دعائك وهـي ليسـت بوسـيلة صـار هـذا  

كاالستهزاء باهللا عزوجل ، مثـل أن يتوسـل اإلنسـان بـنفس الشـخص الصـاحل اللهـم إين أسـألك بفـالن ؛ ومـن ذلـك 

ا التوســل حــرام ألنــه توســل مبــا مل يكــن وســيلة ؛ علــى القــول الــراجح اجلــاه ، اللهــم إين أســألك جبــاه فــالن ؛ فــإن هــذ

وهلذا حرمنا على اإلنسان تعليق التمائم إذا مل تكن مـن القـرآن ؛ ملـاذا ؟ ألـا وسـيلة غـري صـاحلة ، وكـل مـن توسـل 

ومن فوائـدها: جـواز اجلهـر بالسـوء ملـن ظلـم ، فتقـول فـال ن ظلمـين ،  إىل اهللا بوسيلة غري صاحلة فإن توسله حرام .

وقـد قـال اهللا تعـاىل:  )) (( الظـالم أهلهـايعد هـذا مـن بـاب الغيبـة ؛ لقولـه:  أخذ مايل ، وما أشبه ذلك ؛ وال فالن

ومــن فوائــدها: أن أيــدي الكفــار هلــا واليــة علــى مــا  . اهللا الجهــر بالســوء مــن القــول إال مــن ظلــم )) (( ال يحــب

 (( الظـالم أهلهـا ))ه ذلـك فـإن لـه واليـة عليـه ؛ لقولـه: حتتها ، مبعىن أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشب

(( ومـــا كـــانوا أوليائـــه أو أوليـــائهم إال فجعلهـــم أهلهـــا ، ومـــع ذلـــك فليســـوا بـــأهلهم حقيقـــة كمـــا قـــال اهللا تعـــاىل: 

ومـن فوائـدها: جـواز دعـاء اإلنسـان ربـه أن خيرجـه مـن القريـة الظـامل أهلهـا  . المتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون ))

وإذا كــان لــه قــدرة فليخــرج ؛ ولكــن هــل املــراد بالظــامل  (( ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــالم أهلهــا ))لقولــه: ؛ 

أهلها الذين اعتدوا علينا أو الظـامل أهلهـا الـذين اعتـدوا علـى حـق اهللا ؟ الظـاهر األول يعـين إن اإلنسـان ال جيـوز أن 

مــوه مبنعــه عــن دينــه و عــن إقامتــه ؛ أمــا إذا كــانوا ظــاملي أنفســهم يــدعوا اهللا أن ... البــدل إال إذا كــان أهلهــا قــد ظل

ولكنــه ال ينــال مســلما بســوء فإنــه ال جتــب اهلجــرة وال ينبغــي أن يــدعوا اهللا تعــاىل بــأن خيــرج منهــا إال إذا خــاف علــى 

 نك وليـا ))(( واجعل لنا من لـدومن فوائدها: أن لإلنسان أن يطلب من اهللا تعاىل وليا من عنده ؛ لقوله:  دينه .

وال يقال إنه البد أن يقول: اللهم تولنا ، فأنت إما أن تدعوا اهللا بأن يتوالك أو أن ييسر لك وليـا ؛ وكـذلك يقـال: 

واجعل لنا من لدنك نصريا ؛ واعلم أن الويل و النصري إذا اجتمعا صار الويل فيما ينفـع والنصـري يف دفـع مـا يضـر ؛ 

فإذا قيل ويل بدون نصري فاملراد به من جيلب لك اخلري ويدفع عنـك الشـر ؛ وإذا   وأما إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر ؛

كان النصري بال ويل فاملراد من يدفع الشر وجيلـب اخلـري ؛ وإذا اجتمعـا صـار الـويل فـيمن جيلـب اخلـري والنصـري فـيمن 

يف  (( مــن لــدنك )) و يف الــويل (( مــن لــدنك ))ومــن فوائــدها: بيــان علــو مهــة هــؤالء ، حيــث قــالوا  يــدفع الشــر .

النصري ؛ ألن الويل إذا جاء من عند اهللا وكذلك النصري فهذا هو الذي ينفع ؛ أمـا الـويل الـذي ال يـأيت مـن عنـد اهللا 

(( الــذين آمنــوا يقــاتلون فــي مث قــال اهللا تعــاىل:  عزوجـل وإمنــا محلتــه احلميــة والعصــبية فهــذا قــد ينفــع وقــد ال ينفــع .



وهـــذا مــن أي أنـــواع التوســل الســـبع الـــذي  (( ربنــا ))ويف اآليـــة أيضــا التوســـل بالربوبيــة ؛ لقولـــه:  ســبيل اهللا ... ))

ذكرنا ؟ يف الصفات ، وأكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه التوسـل يكـون بالربوبيـة ألن الربوبيـة هـي الـيت فيهـا امللـك 

   .كثر ما تكون بالربوبية واخللق والتدبري ، وإن كانت تأيت باأللوهية مثل " اللهم " لكن أ

   ما حكم التوسل جباه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ السائل :

أما جباه النيب فال جيوز ؛ ألنـه لـيس وسـيلة إذ أن جـاه النـيب عليـه الصـالة والسـالم هـي منزلـة رفيعـة للرسـول  الشيخ :

ال تنفع ألحد إمـا جـاه اهللا فـال جيـوز التوسـل ، إىل مـن تتوسـل ؟ إال إذا أراد باجلـاه الوجـه وقـال أتوسـل بصـفة اهللا ، 

... ؟ أي نعــم صــحيح مــا مل يــرد باجلــاه الوجــه ، جــاه اهللا  مثــل أعــوذ بــاهللا العظــيم وبوجهــه الكــرمي ؛ بعــض العلمــاء

عنــد مــن ؟ ألن اجلــاه املنزلــة عنــد الغــري ... يعــين منزلــة عاليــة فمــن عــايل مــن اهللا ؟ أمــا أراد اإلنســان الوجــه فهــذا ال 

  بأس به ألنه من باب التوسل بالصفات . 

  ما حكم التوسل بشهادة أن ال إله إال اهللا ؟ السائل :

  التوسل بشهادة إال ال إله إال اهللا من عمل الصاحل ؛ أما التوسل بال إله إال اهللا فهو من توسل بالصفة ؛ الشيخ :

مــن يعــرف الفــرق التوســل بشــهادة أن ال إلــه إال اهللا مــن بــاب التوســل بالعمــل الصــاحل والتوســل بــال إلــه إال اهللا مــن 

توســـل بفعـــل اإلنســـان ؛ والتوســـل بـــال إلـــه إال اهللا فهـــي بـــاب التوســـل بالصـــفة ؟ التوســـل بشـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا 

  توسل بصفة من صفات اهللا تبارك وتعاىل انفراده باأللوهية . 

  سؤال عن معىن كلمة " أهل " حال إضافتها ؟ السائل :

أهـل الثنـاء واـد أي صـاحب أو مسـتحق ؛ لكـن علـى كـل حـال ن األهـل مـا تضـاف إال ملالـك ؟ ما تكو  الشيخ :

هو لو هناك سنن تدل علـى عـدم ذلـك لقلنـا ظـاهر احلـال أن األهـل إذا كـان خملوقـا أضـيف إىل خملـوق فاألهـل هـو 

املالـــك ، هـــذا هـــو األصـــل ؛ وبيـــوت مكـــة فيهـــا خـــالف والصـــحيح أـــا متلـــك بـــذواا لكـــن األرض ال متلـــك ، مث 

ك بــذواا ومنافعهــا ؛ املــذهب ال متلــك ال بــذواا وال مبنافعهــا وهلــذا حرمــوا علــى أهــل مكــة إجيــار اختلفــوا هــل متلــ

البيوت قالوا الرجل من أهل مكـة ال جيـوز لـه أن يـؤجر بيتـه حـىت وإن اسـتأجره ال جيـوز أن يـؤجره غـريه ألنـه إذا ظلـم 

رمحــه اهللا جــواز البيــع دون اإلجــارة ، قــال ال ميكــن أن يــدفع الظلــم عــن نفســه بظلــم غــريه ؛ واختــار شــيخ اإلســالم 

البيع ألنه ميلك أحيانا البناء فهو ملكه لـه أن يبيـع وأمـا املنـافع فالنـاس سـواء يف املسـجد احلـرام ؛ ومـذهب الشـافعي 

جواز البيع واإلجارة وهو الـذي عليـه األمـر اآلن ؛ لكـن احتكارهـا هـذا هـو املمنـوع مبعـىن أنـه إذا جـاء وقـت املوسـم 

يف إجارا ألن الناس حمتاجون إليها ، هذا هو املمنوع ؛ وهلذا يؤسف أن الناس يف زمـن املوسـم فيمـا سـبق أمـا زدنا 

اآلن ما أدري يزيـدون أسـعار السـلعة ، إذا كـان اخلبـز أربعـة بريـال جيعلونـه اثنـني بريـال ، ثالثـة بريـال وبغـري املوسـم ؟ 



 ية خيدمون احلجاج ويسقوم النبيذ جمانا أربعة بريال ؛ وهذا خالف عمل اجلاهلية ، اجلاهل



  تتمة اإلجابة عن حكم إجيار بيوت مكة ؟

سـالم رمحـه اهللا جـواز البيـع دون اإلجـارة ، قـال البيـع ألنـه ميلـك أحيانـا البنـاء فهـو ملكـه لـه أن يبيـع واختار شيخ اإل

وأما املنافع فالناس سـواء يف املسـجد احلـرام ؛ ومـذهب الشـافعي جـواز البيـع واإلجـارة وهـو الـذي عليـه األمـر اآلن ؛ 

زدنا يف إجارا ألن الناس حمتـاجون إليهـا ، هـذا هـو  لكن احتكارها هذا هو املمنوع مبعىن أنه إذا جاء وقت املوسم

املمنوع ؛ وهلذا يؤسف أن الناس يف زمن املوسم فيما سبق أما اآلن ما أدري يزيدون أسعار السـلعة ، إذا كـان اخلبـز 

ليــة ، أربعــة بريــال جيعلونــه اثنــني بريــال ، ثالثــة بريــال وبغــري املوســم ؟ أربعــة بريــال ؛ ... ؛ وهــذا خــالف عمــل اجلاه

 النبيذ جمانا .اجلاهلية خيدمون احلجاج ويسقوم 

 فلمـا الزكـاة وآتـوا الصـالة وأقيمـوا أيديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 علينــا كتبــت لــم ربنــا وقــالوا خشــية أشــد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علــيهم كتــب

  . فتيال  )) تظلمون وال اتقى لمن خير واآلخرة قليل الدنيا متاع قل قريب أجل إلى أخرتنا لوال القتال

(( الـذين آمنـوا يقـاتلون فـي سـبيل اهللا والـذين  أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ سـبق لنـا قـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

  فما املراد بالطاغوت هنا ؟ كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ))

مـن لـيس يف سـبيل اهللا فهـو طـاغوت ؛ حـىت لـو قاتـل محيـة وعصـبية ؟ كـل هـذا مـن الطـاغوت ؛ هـل لـك دليـل كـل 

علـــى هـــذه ال ... ؟ يعـــين مثـــال آخـــر يؤيـــد وميكـــن أن نأخـــذ مـــن تكـــاثر األمثلـــة قاعـــدة ؟ أمثلـــة كثـــرية ، منهـــا قولـــه 

ل علـى اإلنسـان لكـن إذا قرنـت ـذه قـد تشـك (( ثبـات ))فإن كلمـة  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))تعاىل: 

  عرفت ؛ وأشياء كثرية من هذا النوع أو قريبا منه .

أنـه ينبغـي يف احلـث علـى اجلهـاد أن يبـني ضـعف العـدو فهـو  (( إن كيـد الشـيطان كـان ضـعيفا ))يؤخذ مـن قولـه: 

  عكس ما قال الفقهاء إنه مينع املخذل واملرجف ، من أين يا أخ ؟

املسلمني على القتال ؛ عكسـه أيـش ؟ املرجـف الـذي يقـول العـدو قـوي لـيس لنـا بـه قـوة وال  املقصود من هذا إغراء

نســتطيع مقابلتــه ومــا أشــبه ذلــك ، أقــول هــذا عكســه فيســتفاد مــن هــذا أنــه ينبغــي أن تــذكر حــال العــدو بالضــعف 

  حىت يشتد ويقوى جانب اإلنسان .

  وأظن أخذنا فوائدها ؟ ما أخذنا .

مــن  . ن آمنــوا يقــاتلون فــي ســبيل اهللا والــذين كفــروا يقــاتلون فــي ســبيل الطــاغوت ... ))(( الــذيفوائــد اآليــة: 

وميكـــن أن  (( الـــذين آمنـــوا يقـــاتلون فــي ســـبيل اهللا ))بيـــان أن اإلميــان حيمـــل علــى اإلخـــالص ؛ لقولــه:  فوائــدها:

ونشـرها بـني عبـاد اهللا والـذين نقيس على هذا بقية األعمال الصاحلة ، فالذين آمنوا يتعلمون العلم حلفظ شريعة اهللا 



ومــن فوائــدها:  آمنــوا يتعبــدون هللا تعــاىل بالصــالة والصــدقة وغــري ذلــك تقربــا إىل اهللا ، عكــس ذلــك الــذين كفــروا .

ومـن فوائـدها: بيـان أن مـن قاتـل يف غـري سـبيل  الثنـاء علـى املـؤمنني بـاإلخالص ؛ ألن اهللا سـاق ذلـك ثنـاء علـيهم .

حـىت لـو كـان مؤمنـا (( والذين كفروا يقاتلون فـي سـبيل الطـاغوت )) كفر ؛ لقوله: اهللا ففيه خصلة من خصال ال

ومـن فوائـدها:  يصلي ويصوم ويزكي وحيج فقاتل محية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخصلة من خصائل الكفر .

 تعــاىل بقتــال فــأمر اهللا (( فقــاتلوا أوليــاء الشــيطان ))وجــوب قتــال أوليــاء الشــيطان ؛ تؤخــذ مــن أيــن ؟ مــن قولــه: 

ألن فيـه  (( أوليـاء الشـيطان ))ومـن فوائـدها: ذكـر مـا حيمـل علـى االمتثـال ؛ تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  أولياء الشيطان .

(( أوليـاء الشـيطان ومـن فوائـدها: أن الكفـار واحملـاربني مـن أوليـاء الشـيطان ؛ لقولـه:  حث واإلغراء على مقاتلتـه .

ك أم ميتثلون ألمره ولنهيه ، فـإذا أمـرهم الفحشـاء امتثلـوا وإذا ـاهم عـن الـرب وكيف كانوا أولياءه ؟ سبق لنا ذل ))

ومــن فوائــدها: بيــان ضــعف الشــيطان أو بعبــارة أعــم بيــان ضــعف مــا يعملــه  امتثلــوا ، ففــي ذلــك صــاروا لــه أوليــاء .

(( إن كيـد الشـيطان   الشيطان بالكيد أو بغري الكيد ؛ ألنه إذا كان كيده ضعيف فما ال يكيد به أضعف ؛ لقوله:

ومـن فوائـدها: أنـه ال ينبغـي لإلنســان أن خيشـى أو خيـاف أوليـاء الشـيطان ؛ ألن أوليـاء الشــيطان  . كـان ضـعيفا ))

(( ومـن فوائــدها: أن الشــيطان يكيـد لإلنســان ؛ لقولــه:  ضـعفاء كمــا أن الشـيطان الــذي هــو ولـيهم كيــده ضــعيف .

ـــد الشـــيطان )) ـــة أو يف غشـــيان فاحـــذر كيـــده ، ال يغرنـــك  إن كي ـــادة املطلوب ، رمبـــا يوســـوس لـــك يف التهـــاون بالعب

العبــادة املمنوعــة ويقــول اهللا غفــور رحــيم ، األمــر ســهل ، افعــل وتــب ، حــىت يكيــد لــك فتقــع يف الشــباك ، فاحــذر  

... (( ألم تر إلى الـذين قيـل لهـم كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة وآتـوا الزكـاة مث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  كيده .

حيتمـل أن تكـون الرؤيـة علميـة أو   (( تـر ))االستفهام هنا استفهام تعجيـيب يعـين اعجـب حلـال هـؤالء ؛ وقولـه:  ))

(( ألـم تـر إلـى الـذين قيـل رؤية بصـرية ؛ و الظـاهر أـا رؤيـة علميـة يعـين تعجـب مـن حـال هـؤالء بقلبـك وبفكـرك 

(( كفـوا أيـديهم ))  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ وقولـه: والقائـل هنـا مـبهم والظـاهر أنـه النـيب لهم كفـوا أيـديهم ))

أي منعوها عن القتال ؛ وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا يف مكة ملا ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قـالوا أفـال 

ري فقيـــل هلــم كفـــوا أيـــديكم ال تقــاتلوا ألن القتـــال يف غـــ نقــاتلهم ؟ ملـــاذا حيجــرون علينـــا ويظلموننـــا ؟ أفــال نقـــاتلهم ؟

موضعه مهلكة فال تقاتلوهم ، كفوا أيديكم ؛ وتعلمون أن الناس يف مكة متهدون مظلومون ليس هلـم شـوكة ولـيس 

أي عــن ؟ عــن القتــال ، والــدليل أن املــراد  ((  كفــوا أيــديكم ))هلــم دولــة ؛ فالقتــال غــري الئــق إطالقــا بــل قيــل هلــم: 

أي كـف ذلـك كـف عـن  يـديكم عـنهم بـبطن مكـة ))(( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأعن القتال قوله تعاىل: 

يعـين قومـوا بالعبـادات اخلاصـة الـيت لـيس فيهـا قتـال وال جهـاد ؛ وهـذه  (( وأقيموا الصالة وآتوا الزكـاة ))القتال ؛ 

وهــذه عبــادة تتعــداه إىل غــريه لكنهــا عبــادة ؛ فالزكــاة  (( وآتــوا الزكــاة ))عبــادة خاصــة باإلنســان ال تتعــداه إىل غــريه 



ال يراد ـا جمـرد اإلحسـان إىل الفقـراء ، أهـم شـيء فيهـا أن تتعبـد هللا ببـذل احملبـوب وهـو املـال لنيـل املطلـوب ؛  مثال

وهلذا ي ... مـن يفهـم مـن الزكـاة أنـه ال يـراد ـا إال جمـرد ... املسـتحقني ؛ هـذا لـيس املقصـود ، املقصـود التعبـد هللا 

 (( وإنـه لحـب الخيـر ))وقـال:  (( وتحبون المـال حبـا جمـا )) ببذل ما حتب ، وكلنا حنب املال كما قال تعاىل:

 (( وآتـوا الزكـاة ))وهي العبادة خاصة ال تتعـدى اإلنسـان  (( أقيموا الصالة ))فيقول:  ؛ (( لشديد ))أي املال 

معلومـة الصـالة معروفـة هـي عبـادة أو هـي التعبـد هللا تعـاىل بـأقوال وأفعـال  (( وآتـوا الزكـاة ))وهي عبـادة متعـددة ؛ 

مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسـليم ؛ وهنـا جيـب أن تلحقـوا بـالتعريف الـذي عرفـه الفقهـاء يف العبـادات أن تلحقـوا ـا 

" التعبـد هللا " ، حنـن جنـد يف كتـب الفقهــاء مـثال: الصـالة هـي " أقـوال وأفعــال معلومـة " هـذه مـا يكفـي هــذه ؛ ألن 

هــذه األفعــال بــدون تعبــد ، ال مــا صــحت صــالته ، جيــب أن نزيــد  اإلنســان لــو أراد أن يقــول هــذه األقــوال ويفعــل

أيش ؟ " التعبد هللا بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بـالتكبري خمتتمـة بالتسـليم " ؛ ثانيـا الزكـاة ؟ الزكـاة هـي " التعبـد هللا 

تــى تنصــب نعلــم أن آ (( وآتــوا الزكــاة ))ببــذل جــزء مــن املــال علــى وجــه خمصــوص " معروفــة مــن الســنة ؛ وقولــه: 

الفاعـل مفعـول الثـاين  (( آتـوا الزكـاة ))مفعولني ، أصلهما ؟ ليس أصلهما املبتداء واخلرب بل من بـاب كسـا ؛ فـإذا 

أي فلمـا فـرض ، والكتـب مبعـىن الفـرض  (( فلما كتب عليهم القتال )) حمذوف ، تقدير: مستحقها ، أو أهلها .

(( إن الصـالة كانـت علـى المـؤمنين  وقولـه تعـاىل:  الصـيام ))(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم لقوله تعـاىل: 

أي فــرض ؛ ومــىت فــرض ؟ فــرض حــني هــاجر النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه  (( كتــب ))أي فرضــا ؛  كتابــا موقوتــا ))

(( وأذن للذين يقاتلون بـأنهم ظلمـوا وإن وسلم وأصحابه إىل املدينة وكان هلم دولة وكان هلم شوكة أمروا باجلهـاد 

(( لمــا  وكــان فــرض اجلهــاد يف الســنة الثــاين مــن اهلجــرة ، فــرض اجلهــاد علــى املســلمني   علــى نصــرهم لقــدير ))اهللا

ممــن ؟ مــن  (( إذا فريــق ))))  أو أشــد خشــية كتــب علــيهم القتــال إذا فريــق مــنهم يخشــون النــاس كخشــية اهللا

الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم يف مكة فلما كتب عليهم القتال يف املدينة ختلف فريق مـنهم وزالـت عظيمـة الـيت كانـت 

ــــق مــــنهم ))هلــــم يف مكــــة  (( يخشــــون النــــاس كخشــــية اهللا أو أشــــد خشــــية )) (( أي طائفــــة مــــنهم  (( إذا فري

خشــيتهم هللا ؛ وهلــذا نقــول إن هــذا املصــدر مضــاف أي ك (( كخشــية اهللا ))أي خيــافوم ويتقــوم  يخشــونهم ))

أو حــرف عطــف ؛ لكــن هــل  (( أو أشــد خشــية ))إىل مفعولــه أو فاعلــه ؟ مفعولــه ، و التقــدير: كخشــيتهم هللا ؛ 

هــي للشــك ؟ أو للتنويــع ؟ أو لإلظهــار ؟ نقــول أمــا للشــك فــال ؛ ملــاذا ؟ ألنــه ال ميكــن أن اهللا يشــك عزوجــل ، اهللا 

ك يقول هذا مثل هذا أو أحسن ؛ هل هي للتنويع يعين إن بعضهم خيشون النـاس كخشـية اهللا أعلم ، اإلنسان يش

وبعضــهم خيشــون النــاس أشــد خشــية ؟ حيتمــل ؛ أو لإلضــراب وأن املعــىن: بــل أشــد خشــية ؛ أو لتحقيــق مــا ســبق ؟ 

اه إىل مائــة أو يزيــدون ، أرســلن (( وأرســلناه إلــى مائــة ألــف أو يزيــدون ))حيتمــل أيضــا ؛ وهلــذا ملــا قــال اهللا تعــاىل: 



؟ نقـول:  (( أو يزيـدون ))قال العلماء كيف أو يزيدون ؟ اهللا ال يعلم ؟ يعلم عزوجل أم بعدد معني فكيف قـال 

الشـــك هنـــا أو لـــيس للشـــك قطعـــا ؛ لكـــن بعضـــهم قـــال إـــا لإلضـــراب واملعـــىن: بـــل يزيـــدون ؛ وبعضـــهم قـــال إـــا 

ن مل يكن مثله فهو أعلى منه مثال ؛ فيكون أو لتحقيق مـا سـبق ؛ أمـا لتحقيق ما سبق ، كما تقول هذا مثل هذا إ

فــال تــأيت ؛ ألــا طائفــة واحــدة ال ميكــن فيهــا التنويــع ؛  (( أرســلناه إلــى مائــة ألــف أو يزيــدون ))للتنويــع يف اآليــة 

 اهللا علـــى كـــل حـــال ؟أو يف مثـــل هـــذا الســـياق ال ميكـــن أن جنعلهـــا للشـــك ؛ ألن الشـــك ال ميكـــن أن يقـــع يف خـــرب

يعــين أعلـى وأعظــم خشــية ؛ واعلــم أن اخلشــية واخلــوف ترتادفــان مبعــىن أن إحــدامها  (( أو أشــد خشــية ))عزوجـل ؛ 

دقيقــا بينهمــا ؛ فمــن الفــروق أن أي إحــدى الكلمتــني يــأيت مبعــىن يف املكــان اآلخــر كثــريا ؛ لكــن قــالوا إن هنــاك فرقــا 

وف فقد يأيت على وهم ال حقيقة لـه ؛ لكـن اخلشـية عـن علـم ، مبنية على علم خبالف اخل اخلشية مبنية على العلم

يــرى اإلنســان شــبها مــن بعيــد فيظنــه عــدوا فيخــاف ؛ نقــول هــذا خــوف أو خشــية ؟ خــوف ؛ ألنــه مبــين علــى  ، قــد

(( وهـم قــد يكــون شـجرة ؛ لكــن إذا رأى أنــه عـدو وأنــه متســلح حينئـذ خيشــاه ؛ واســتدلوا لقـوهلم هــذا بقولــه تعــاىل: 

(( يخــافون ربهــم مــن فــوقهم ويفعلــون مــا وأورد علــى هــؤالء قولــه تعــاىل:  هللا مــن عبــاده العلمــاء ))إنمــا يخشــى ا

مينـع أن يكـون هـذا اخلـوف ومهـا بـل هـو خـوف عـن  (( من فوقهم ))وهنا اخلوف ؛ فأجيب بأن قوله: يؤمرون )) 

خــوف وإمــا مــن ضــعف علـم ؛ كــذلك قــالوا إن اخلشــية تكــون مـن عظمــة املخشــي واخلــوف يكــون إمــا مـن عظمــة امل

صــيب لــه عشــر ســنوات نقــول هــذه خشــية أو اخلــائف ؛ انتبــه ! وعلــى هــذا فــإذا خــاف صــيب لــه ســبع ســنوات مــن 

خوف ؟ خوف ؛ ألن الصيب الـذي لـه عشـر سـنوات ضـعيف مـا خيشـى منـه ؛ لكـن لضـعف الصـيب الثـاين الـذي لـه 

ل خشــية الشــك ؛ ألــا لعظمــة ســبع ســنوات صــار خيــاف ، فنقــول هــذا خــوف ولــيس خبشــية ؛ خشــية اهللا عزوجــ

فأمـا عـاد فاسـتكبروا فـي  ((كمـا قـال تعـاىل:   بالنسـبة هللا تعـاىل املخشي عزوجل ، وكل من سوى اهللا فهـو ضـعيف

وقـالوا أيضـا  األرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن اهللا الـذي خلقهـم هـو أشـد مـنهم قـوة ))

ستدلوا هلذا باالشتقاق قالوا ألن الشـني واليـاء واخلـاء يف مجيـع تصـرفاا تـدل إن اخلشية أشد ، أشد من اخلوف ، وا

علــى غلظــة ومنــه الشــيخ ، شــيخ ، شــني يــاء خــاء ؛ تــدل علــى كــرب ، تقــدم الســن ؛ واإلنســان إذا كــرب وتقــدم ســنه 

النــيب عليــه صــلب عــوده إذا أردت أن تعدلــه انكســر مــا فيــه ؛ لكــن الصــغري لــني ميكــن تعدلــه إذا مــال ؛ وهلــذا قــال 

أي شــبام ؛  ( اقتلــوا شــيوخ المشــركين واســتبقوا شــرخهم )الصـالة والســالم وهــو يوصــي الســرايا والبعــوث قــال: 

وقال أيضا من اخليش ؛  أيش معناه ؟ ما فيه معـىن ، خـاء ، يـاء ، شـني ؛ اخلـيش غلـيظ أو ، أيهـا احلريـر ؟ اخلـيش 

(( يخشـون النـاس كخشـية اهللا أو ظم ، أعظـم وأشـد ؛ يقـول: ، ... قالوا أنه أغلظ وهذا يدل على أن اخلشية أع

ســبحان اهللا بــاألمس تطلبونــه واآلن تعرتضــون عليــه ؟  (( ربنــا لــم كتبــت علينــا القتــال ))وقــال:  . أشــد خشــية ))



إمـــا  االســـتفهام (( لـــم كتبـــت علينـــا القتـــال )) ((لـــم ))وهـــذا يـــدل علـــى ضـــعف اإلنســـان مهمـــا بلـــغ يف املنزلـــة ؛ 

(( لـم كتبـت للتعجب وهو أليق حبـال الصـحابة وإمـا لإلنكـار وهـو بعيـد بالنسـبة حلـال الصـحابة رضـي اهللا عـنهم ، 

(( أخرتنــا إلــى أجــل مبعــىن هــل ال ، فهــي للتحقيــق  علينــا القتــال لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل قريــب )) (( لــو ال ))

ب مهمــا طــال اإلنســان احليــاة فإــا قريــب ؛ وهــذا يــدل ومل يقولــوا: إىل أجــل بعيــد ؛ ألن الــدنيا كلهــا قريــ قريــب ))

وخــور ؛ ألنــه ال يلــزم مــن فــرض القتــال أن ميوتــوا ، وكــم مــن إنســان قاتــل وجالــد وخــا .. الغمــار وقطــع علــى جــنب 

صفوف األعداء ومل يقتل ؛ ومنهم خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ، كم قاتل وكم حارب ، ومات علـى فراشـه وقـال 

ت على فراشي كما ميوت احلمار فال نامـت أعـني اجلبنـاء " فيقـال ال يلـزم مـن القتـال أن يقتـل اإلنسـان " ها أنا أمو 

مـن   (( قريـب ))وهنـا حيتمـل أن يكـون  (( لو ال أخرتنا إلـى أجـل قريـب ))، يفرض عليه اجلهاد وجياهد وينزل ؛ 

كلهـا قريبـة ؛ وحيتمـل أن كالمهـم منقطعـا إىل   كالمهم وأم ال يريدون امتداد العمر الطويل ألم يعرفـون أن الـدنيا

اخلطــاب للرسـول عليـه الصــالة  (( قـل )) ولكـن اهللا بـني أن األجــل مهمـا كـان فهــو قريـب . (( إلـى أجــل ))قولـه: 

أي واهللا أن متـاع الـدنيا قليـل ال بالنسـبة لنوعـه وال جلنسـه وال ألمـده ، قليـل ، كـل  (( متاع الدنيا قليل ))والسـالم 

(( فـال تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين لدنيا من النعـيم ال يقـاس بنعـيم اآلخـرة ، كمـا قـال تعـاىل: ما يف ا

حىت ما يوجد يف الدنيا ويوجد له نظري يف اآلخرة فالفرق عظيم ، الفـرق بينهمـا كـالفرق  جزاء بما كانوا يعملون ))

، لـنب ، مـاء ، عسـل ؛ لكـن هـل هـذا مثـل هـذا ؟  حلـم ، مخـر (( فيهما فاكهة ونخل ورمـان ))بني الدنيا واآلخرة 

؛ أيضـا قليـل مـن جهـة  (( فال تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين ))أبدا ، ال ميكن أن تصور ما يف اآلخرة 

(( لبثنـا يومـا أو بعـض أمده ، من جهة أمده مهما كان فهو قليل ؛ الذين بقوا يف كهفهم ثالث مائـة سـنني قـالوا: 

(( أفرأيـت إن وقـد قـال اهللا تعـاىل:  (( لبـث يومـا أو بعـض يـوم ))ماتـه اهللا مائـة عـام مث بعثـه قـال: والذي أ يوم ))

مهمـا طـال األمـد يف الـدنيا فإنـه  ))كـانوا يمتعـون أغنـى عـنهم مـا  مـا  ما كانوا يوعـدون متعناهم سنين ثم جاءهم

وهلـذا  الجنة خير من الدنيا ومـا فيهـا )( لموضع سوط أحدكم في قليل ، ولقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

اآلخـرة خـري ، خـري مـن أيـن ؟ مـن الـدنيا وهـي اسـم تفضـيل حـذفت منـه مهـزة  (( واآلخرة خير لمـن اتقـى ))قال: 

أفعـل ختفيفـا لكثـرة وروده يف كــالم النـاس ، ومثلـه شـر ،  ومثلــه النـاس وأصـله أنـاس ، ومثلــه اهللا أصـله إلـه ؛ فــالعرب 

يف أي شــيء ؟ خــري يف نوعــه ؟ وجنســه ؟  (( خيــر ))احلــروف يف الكلمــة لكثــرة اســتعماهلا ؛  حيــذفون أحيانــا بعــض

 (( لمـن اتقـى ))؛ وقولـه:  (( بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى ))ومدته ؟ وهلذا قال يف سورة سبح: 

 ملـن اتقـى ؛ واتقـى أصـلها مـن هذا قيـد البـد منـه ؛ ألن اآلخـرة ليسـت خـريا لغـري املتقـني بـل هـي شـر وإمنـا هـي خـري

الوقايــة فأصــل اتقــى انتقــى ؛ لكــن قلبــت الــواو تــاء لعلــة تصــريفية مث أدغمــت التــاء بالتــاء ؛ وهنــا ذكــرت التقــوى ، 



واعلم أنه إذا ذكرت التقـوى وحـدها مشلـت الـرب ، وإذا ذكـر الـرب وحـده مشـل التقـوى ، وإذا ذكـر الـرب والتقـوى مجيعـا 

ـــرب فعـــل الطاعـــات وا ـــه تعـــاىل: صـــار ال ـــر والتقـــوى ))لتقـــوى تـــرك احملرمـــات ؛ فقول ـــى الب ـــرب فعـــل  (( وتعـــاونوا عل ال

يعـين  (( خيـر لمـن اتقـى ))يشـمل الـرب والتقـوى ؛ وقولـه:  (( لمن اتقـى ))الطاعات ، التقوى ترك احملرمات ؛ هنا 

فيهــا  وال يظلمــون فتــيال ))(( أمــا غــري املتقــني فليســت خــريا لــه وســيأيت إن شــاء اهللا يف الفوائــد مــا يتعلــق بــذلك ؛ 

كمــا أن فيــه أيضــا كلمــة ســبقت فيهــا ثــالث قــراءات وهــي (( وال يظلمــون )) (( وال تظلمــون فتــيال )) قراءتــان: 

؛ فيهــا: ضــم اهلــاء واملــيم ، وكســر اهلــاء وضــم املــيم ، وكســرمها مجيعــا  (( علــيهم )) (( فلمــا كتــب علــيهم ))قولــه: 

(( و الثالـــث  (( علـــيهم ))والثـــاين   (( علـــيهم ))يم ، وكســـرمها مجيعـــا ؛ األول ضـــم اهلـــاء واملـــيم ، وكســـر اهلـــاء واملـــ

هـذا هـو املعـروف يف املصـحف  (( علـيهم القتـال ))؛ الثاين كسر اهلـاء وضـم املـيم  عليهم )) (( عليهم القتال ))

إن كانـت يف التـاء فهـي  (( وال تظلمـون فتـيال ))ويف قـراءة  (( وال يظلمـون فتـيال )) اآلن كسر اهلاء وضم املـيم .

يعـين قـل هلـم ؛ وإن كانـت باليـاء فهـي مـن   (( وال تظلمـون فتـيال ))من مجلـة القـول الـذي أمـر اهللا نبيـه أن يقولـه ؛ 

؛ الفتيــل هــو اخلــيط الــذي يكــون يف بطــن  تكــون مــن اهللا عزوجــل (( وال يظلمــون فتــيال ))كــالم اهللا عزوجــل يعــين 

يضرب املثل يف احلقارة: النقري ، والقطمري ، والفتيل ؛ الفتيل هو اخليط الـذي يكـون ، النواة فيها ثالثة أشياء النواة 

يف بطــن النــواة ؛ نــواة تعرفــون ؟ ... متــر ، يف بطنهــا خــيط تعرفــه ؟ أي خــارج مــا فيــه وســطه ، هــذا يســمى فتيــل ؛ 

إذا دفنتهـا يف األرض وأراد عليها سلك يسمى قطمري ؛ يف ظهرها نقرة يسمى النقري ، هذه النقرة منهـا خيـرج العـرق 

اهللا عزوجل أن تنبت خرجت العرق مـن هـذه النقـرة مث انتشـر يف األرض ، بعـد مـدة يكـون كـل املـخ الـذي فيهـا راح 

وانســحب مــا يبقــى إال القشــر الــذي هــو جلــدها لــيس القطمــري ؛ يضــرب هلــذه األشــياء الثالثــة املثــل يف قلــة الشــيء 

مون فتيال ، كل جيازى بعملـه ؛ ولكـن بقـي أن يقـال كـم عمـر الكـافر يف الـدنيا وحقارته يعين أن مجيع الناس ال يظل

؟ لنقــول مائــة ســنة ، كــم يبقــى يف النــار ؟ أبــد اآلبــدين ؛ لــو قــال قائــل: هــذا ظلــم ألنــه كيــف اجلــزاء أبــد اآلبـــدين 

ع بقائـه يف اآلخـرة والعمل حمدد مائة سنة ؟ نقول استوعب ظلمه وكفره مجيع حياته يف الدنيا فليستوعب جزائـه مجيـ

    ؛ مث هو قد أعذر إليه وقد بني له ليس له عذر ، األمر ليس مبهما حىت يقال إنه ظلم .

قلنــا إن احلــدود ينبغــي أن تكــون جامعــة مانعــة وقلنــا يف تعريــف الطــاغوت يف هــذه اآليــة هــو مــن قاتــل يف غــري ســبيل 

  و عن نفسه فهو مأجور وهو يف غري سبيل اهللا ؟اهللا ؛ ولكن هناك أحاديث تبني أن الذي يقاتل يف سبيل عرضه أ

ال يــا أخــي كيــف هــذا يف غــري ســبيل اهللا ؟ هــو يف ســبيل اهللا ؟ أي نعــم ؛ ألنــك مــأمور حبفــظ نفســك والــدفاع عنــه 

يعين ليس يف سبيل اهللا أن ... الكفار ؟ يعين هنا يصح أن يكون يف سبيل اهللا كل شيء أمـر اهللا بـه فهـو يف سـبيله 

.  



  

  عرتاف الكفار يوم القيامة بأم كانوا كفارا ؟سؤال عن ا

  ما هو صحيح ؛ ألم غري ما يعرتفون باإلميان ويؤمنون حقا .

  ؟ (( ... وال تظلمون فتيال ))سؤال عن قوله تعاىل: 

يعـين قـل هلـم متـاع الـدنيا قليـل واآلخـرة خـري ملـن اتقـى وأنـتم  (( قل متاع الدنيا قليل ))... هذه من بقية اخلطـاب 

  صارت خطابا حىت للرسول وخطابا عاما للكفار . (( وال تظلمون فتيال ))ال تظلمون ؛ إذا قلنا إا من اهللا 

  قلنا إن " بل " للتنويع واإلضراب فكيف نرد على من أكره يف حق اهللا تعاىل ؟

وجـاء الثـاين ، املعـىن اإلضراب نوعان: إضراب إبطايل ، وإضراب انتقايل ؛ هذا انتقايل ، ما هو معىن ينـاقض األول 

ألجــل حتقــق هــذا األمــر أــم ال ميكــن أن ينقصــهم أبــدا ؛ .... ؛ املعــىن أنــه مائــة ألــف وال يزيــدون ؛ إذا قلنــا ... مــا 

  حتقيقا ملا سبق يعين ال ينقصون . (( أو يزيدون ))سبق فاملعىن أنه مائة ألف وال يزيدون لكن أتى بقوله: 

  ؟ (( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ... )) سؤال عن قوله تعاىل:

نقــول ســبب النــزول العلمــاء تكلمــوا ومســوا أيضــا الــذين قــالوا مســوهم ؛ فمادامــت املســألة واضــحة وأن املســلمني يف 

مكــة كــان عنــدهم محيــة قويــة ضــد قــريش الــذين امــوهم وظلمــوهم مث بعــد ذلــك ضــعفت نفوســهم ؛ ألن املنــافقني 

  معناه أم طلبوا ولكن قيل هلم كفوا أيديكم . (( قيل لهم كفوا أيديكم ))، وكلمة القتال  أصال ما طلبوا

  مبعىن الرؤية البصرية هنا ؟ (( تر ))فهل (( ألم تر إلى الذين ... ))  سؤال عن قوله تعاىل:

  ا نقول ؟ حال .أحيانا تنصب وتكون الثاين حاال ، لو قلت: رأيت زيدا قائما بعيين نصبت ؛ لكن الثاين ماذ

أنا رأيي هذا صحيح ؛ لكن أنت اآلن مسعتـين ... يف أمـور تربويـة جمـالس تربويـة حنـثكم علـى أخـالق طيبـة الفاضـلة 

وعلـى السـالم ابتـداء وردا ولكـن ... مـا نـتكلم دائمـا علـى هـذا ؟ نـتكلم دائمـا علـى هـذا لكـن اآلن نشـوف الطلبـة 

  مير الواحد بأخيه ال يسلم عليه .

ــو المــوت يــدرككم تكونــوا (( أينمــا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ أعــوذ بــاهللا  تصــبهم وإن مشــيدة بــروج فــي كنــتم ول

 القـوم لهـؤالء فمـا اهللا عند من كل قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن اهللا عند من هذه يقولوا حسنة

 للنـاس وأرسـلناك نفسـك فمـن سـيئة مـن أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك حديثا ما يفقهون يكادون ال

  . شهيدا )) باهللا وكفى رسوال

  

(( ألـم تـر إلـى الـذين كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة ... أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 



 ((.  

القــراءات ؟ األوىل بكســر اهلــاء  نعــم ؛ (( علــيهم ))مــا هــي الكلمــة الــيت فيهــا ثــالث قــراءات يف هــذه اآليــة ؟ كلمــة 

(( ؛ والثالثــة ضــم اهلــاء وضــم املــيم  (( علــيهم ))؛ الثانيــة بكســر اهلــاء واملــيم  (( علــيهم ))وضــم املــيم ؛ أقرأهــا ؟ 

  . عليهم ))

يعـين بالتـاء  (( وال تظلمـون )) و (( وال يظلمـون )) (( وال يظلمـون ))كلمـة   وما هي الكلمة اليت فيها قراءتان ؟

  ء واحلركات واحدة .واليا

  أظن أخذنا الفوائد ؟ ال ؟ 

يف هـذه اآليـة  (( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالة وآتـوا الزكـاة ... )) .قال اهللا تعاىل: 

ومـــن  فوائـــد ؛ منهـــا: تعجـــب أو الـــدعوة للتعجـــب ملـــا يكـــون حمـــل تعجـــب ؛ ألننـــا ذكرنـــا أن االســـتفهام للتعجيـــب .

فوائدها: أن اإلنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكس عنه ؛ هؤالء تعجلوا القتـال فلمـا أمـروا بـه نكـس بعضـهم 

( ال تتمنــوا لقــاء العــدو واســألوا اهللا العافيــة فــإذا لقيتمــوهم عنــه ؛ وهلــذا قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

علـى هــذه الفائــدة: أنـه ال ينبغــي لإلنســان أن يتــدخل يف ويتفــرع  .  فاصـبروا فــإن الجنــة تحــت ظــالل الســيوف )

أمر يعجز عن اخلروج منه ؛ وهلذا جـاء يف األثـر " ال يـذل أحـدكم نفسـه ، قـالوا كيـف يـذل نفسـه ؟ قـال يـتكلم يف 

أمــر مث ال يســتطيع اخلــروج عنــه " هــذا أثــر أو معنــاه ؛ ووجــه كونــك إذالال للــنفس أن اإلنســان إذا شــرع بالشــيء مث 

نه وتأخر صار نزلت قيمته عند الناس وقالوا هذا رجل متسرع وهذا رجل متعجل كيـف يـدخل يف أمـر وهـو عجز ع

ومـــن فوائـــدها: أن اإلنســـان إذا كـــان ال يســـتطيع أن يقـــوم باجلهـــاد فليحســـن األعمـــال  ال يعـــرف كيـــف خيـــرج منـــه .

ومـن فوائـدها: أن  . ة وآتـوا الزكـاة ))(( كفـوا أيـديكم وأقيمـوا الصـالوالعبادات اخلاصة ؛ ألنه أمر ذا ؛ لقولـه: 

وهنــا أســئلة ؛ األول: هــل هــو فــرض  (( فلمــا كتــب علــيهم القتــال ))القتــال فــرض ، قتــال الكفــار فــرض ؛ لقولــه: 

عني أو فرض كفاية ؟ نقول: األصل أنه فرض كفاية ، هذا أصل أنه فرض كفاية ، ويكون فرض عني علـى مـا قـال 

    العلماء يف أربعة مواقع



 كتـب فلمـا الزكـاة وآتـوا الصـالة وأقيمـوا أيـديكم كفـوا لهـم قيـل الـذين إلى تر (( ألمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 القتــال علينــا كتبــت لــم ربنــا وقــالوا خشــية أشـد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علـيهم

ومـن فوائـدها:  . فتـيال )) تظلمـون وال اتقى لمن خير واآلخرة قليل الدنيا متاع قل قريب أجل إلى أخرتنا لوال

وهنـا أسـئلة ؛ األول: هـل هـو فـرض  (( فلما كتب عليهم القتال ))أن القتال فرض ، قتال الكفار فرض ؛ لقولـه: 

عني أو فرض كفاية ؟ نقول: األصل أنه فرض كفاية ، هذا أصل أنه فرض كفاية ، ويكون فرض عني علـى مـا قـال 

املوضــع األول: إذا حضــر الصــف ، فإنــه حينئــذ يتعــني عليــه املقاتــل فــإن تــوىل فــذلك مــن   مواضــع:العلمــاء يف أربعــة 

(( يا أيها الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا زحفـا فـال تـولهم األدبـار كبائر الذنوب ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

ضــب مــن اهللا ومــأواه جهــنم وبــئس ومــن يــولهم يومئــذ دبــره إال متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلــى فئــة فقــد بــاء بغ

املوضـع الثـاين: إذا حصـره  وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم جعل التويل يوم الزحـف مـن املوبقـات . المصير ))

(( العدو ، حصره العدو فيجب عليه الـدفاع ألنـه إذا اـزم أمـام العـد صـار يف هـذا فتنـة كبـرية يف الـدين واهللا يقـول: 

والثالث: إذا حصر بلـده فإنـه يتعـني عليـه أن يـدافع عـن بلـده  . كون فتنة ويكون الدين هللا ))وقاتلوهم حتى ال ت

الرابـــع: إذا دعـــاه اإلمـــام ، إذا اســـتنفره اإلمـــام فإنـــه جيـــب عليـــه أن يســـتجيب ؛  وال يستســـلم ، بقـــدر مـــا يســـتطيع .

ر البلــد تعتــرب واحــدة ؛ إذا والحظــوا أن حصــر العــدو وحصــر اإلنســان ســواء يعــين لــو حصــر مجاعــة يف بريــة أو حصــ

(( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سـبيل اهللا دعاه اإلمام وجب أن يستجيب ؛ لقوله تعـاىل: 

وهـذا إنكـار عليـه إذا قيـل هلـم انفـروا يف سـبيل الـه اثـاقلوا  اثاقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة ))

الرابـع:  ؟ قلنا إذا حصره وحصر بلده مها شيء واحد أنا أعددما اثنني لكنهما شـيء واحـد . إىل األرض ؛ الرابعة

إذا احتيج إليه ، مثل أن يكون عنده علم لنوع من السـالح ال يعرفـه إال هـو ؛ فهنـا يتعـني عليـه أن يتقـدم ويقاتـل ؛ 

ال الثــاين: هــل القتــال إلرغــام النــاس علــى الســؤ  فاألصــل إذا أن القتــال فــرض كفايــة ويتعــني يف هــذه األمــور األربعــة .

الـــدخول يف ديـــن اهللا ؟ أو القتـــال إلعـــالء كلمـــة اهللا ؟ الثـــاين ، فالقتـــال لـــيس إلرغـــام النـــاس أن يـــدخلوا يف الـــدين ، 

القتال ألجل أن تكون كلمة اهللا هي العليا حبيث ال يقوم أحد يضاده وميانعه ، والدليل على هـذا مـا رواه مسـلم يف 

حــديث بريــدة بــن حصــني أن الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إذا أمــر أمــريا علــى جــيش أو ســرية  صــحيحه مــن

أوصاه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا وفيه أم إذا أبوا اإلسالم دعاهم إىل اجلزية فإن بذلوها كـف عـنهم ؛ 

ء اجلزيــة ال يعــين اإلســالم لكــن إعطــاء وهــذا يــدل علــى أن القتــال لــيس إلرغــام النــاس علــى أن يســلموا ؛ ألن إعطــا

 . اجلزيــة يعــين االستســالم وعــدم املنابــذة ؛ فــإذا كــان الــدين كلــه هللا وهــو الظــاهر الغالــب فقــد قــام النــاس بالواجــب

السؤال الثالث: هل هذا القتال من بـاب دفـع الصـائب حبيـث ال أقتـل أو ال أقـدم علـى القتـل إال إذا تعـذر مـا دونـه 



ا البـاب ؟ الثــاين ، قتــال الكفــار لـيس مــن بــاب دفــع الصـائب ؛ ولــذلك ... علــى جرحينــا ونتبــع أو أنـه لــيس مــن هــذ

مدبرهم ونقتلهم ونقتل اجلريح واملدبر ؛ أما قتـال أهـل البغـي فهـذا مـن بـاب دفـع الصـائب ؛ وهلـذا لـو قامـت طائفـة 

إذا علمنــا أنــه أدبــر ليجهــز نفســه مــن علــى اإلمــام وقــاتلهم فإنــه ال جيــوز اإلجهــاز علــى اجلــريح وال اتبــاع املــدبر إال 

ومـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة  جديـــد فحينئـــذ لنـــا أن نتبعـــه لكـــن دون أن نقتلـــه ، حنبســـه حـــىت ال ينشـــأ شـــره مـــن جديـــد .

(( إذا فريــق مــنهم يخشــون النــاس كخشــية اهللا أو : ؛ لقولــه أو أشــد كخشــية اهللاذم مــن خشــي النــاس  الكرميــة: 

وعالمة ذلك أن اإلنسان يرتك ما أوجـب اهللا عليـه خوفـا مـن النـاس أو يفعـل احملـرم خوفـا مـن النـاس  أشد خشية ))

فــإن هـــذا مــذموم ، وقـــد يصــل أحيانـــا إىل الشــرك بـــاهللا عزوجــل ؛ فالواجـــب أن ال ختشــى النـــاس كخشـــية اهللا ؛ ألن 

( اعلــم أن األمــة لــو اجتمعــوا مــا: النــاس كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم لعبــد اهللا بــن عبــاس رضــي اهللا عنه

على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إال قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضـروك 

لكنك مـأمور بفعـل أسـباب الـيت توصـلك إىل املنفعـة وتـرك األسـباب الـيت توصـلك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك ) 

ومن فوائدها: ذم مـن اعـرتض علـى أحكـام اهللا  ساب دينك فهذا ال جيوز .إىل املضرة ؛ أما أن يكون ذلك على ح

 (( لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل قريــب ))والكونيــة ؛ لقولــه:  (( لــم كتبــت علينــا القتــال ))الشـرعية كمــا يف هــذه اآليـة 

وال علـى  فإن هذا يشمل احلكـم الكـوين واحلكـم الشـرعي ، فـال جيـوز أن يعـرتض اإلنسـان علـى أحكـام اهللا الشـرعية

؛ أمـا الشـرعية فمـن النـاس مـن يستسـلم ومـنهم مـن ال يستسـلم ،  وأمــا أحكـام اهللا الكونيـة ؛ بـل عليـه أن يستسـلم 

هــذا الســجود  (( وهللا يســجد مــن فــي الســموات ومــن فــي األرض طوعــا وكرهــا ))الكونيــة فــاجلميع مستســلمون 

(( فلـــو ال إذا يدافعـــه أبـــدا ، قــال اهللا تعـــاىل:  الكــوين ، كـــل إنســـان ذليـــل خاضـــع حلكـــم اهللا الكـــوين ، ال ميكـــن أن

بلغـــت الحلقـــوم وأنـــتم حينئـــذ تنظـــرون ونحـــن أقـــرب إليـــه مـــنكم ولكـــن ال تبصـــرون فلـــو ال إذا إن كنـــتم غيـــر 

ال ميكـن أبــدا ؛ إذا علينـا أن نستســلم ولــيس لنـا أن نعــرتض ؛ لكــن " مل "  مـدينين ترجعونهــا إن كنــتم صــادقين ))

(( متــى هــذا الوعــد إن  مــىت " ليســت ممنوعــة إال إذا كــان احلامــل عليهــا التكــذيب كقولــه:  ممنوعــة شــرعا وقــدرا ؛ "

؛ " أيـــن " غـــري ممنوعـــة ، أيـــن يكـــون حمـــل احلكـــم الشـــرعي أو احلكـــم الكـــوين ال بـــأس ؛ بـــل إن  كنـــتم صـــادقين ))

إذا كــان عــن احلكــم  فاالســتفهام خيتلــف ؛ " كيــف " ؟ ( أيــن اهللا ... )الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لألمــة: 

ليس مبنوع ، إذا كان عما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع كما قال السلف الصاحل فيمـا سـأل عـن كيفيـة صـفات اهللا 

وصــدق اهللا ورســوله متــاع الــدنيا  (( قــل متــاع الــدنيا قليــل ))ومــن فوائــدها: التزهيــد يف الــدنيا ؛ لقولــه:  وجــل . عــز

، قــل لــه كــم تقــدر مضــى مــن عمــرك ؟ مــاذا يقــول ؟ لــيس بشــيء ، أنــا يف قليــل ، اســأل مــن عمــر مائــة ســنة مــثال 

الوقــت الــذي أنــا فيــه كــأين ولــدت اآلن ، كــل الــذي مضــى راح ، فهــو إذا قليــل ؛ وكــذلك مــا يوجــد يف الــدنيا مــن 



الثمــار جتــدها تــأيت زمنــا وتغيــب زمنــا آخــر ،  النعــيم هــو أيضــا بالنســبة لآلخــرة قليــل لــيس بشــيء ، إن جئــت مــثال

فواكه كذلك ، الزروع كذلك ، األمطـار كـذلك ، كلهـا قليـل ؛ وهـذا مـن حكمـة اهللا عزوجـل ؛ ألن اهللا لـو أمت لنـا ال

النعمــة يف هــذه الــدنيا مــن كــل وجــه الغرترنــا ــا ، وقــد أشــار اهللا إىل هــذا يف قولــه: (( ولــو ال أن يكــون النــاس أمــة 

ي بيــوتهم ســقفا مــن فضــة ومعــارج عليهــا يظهــرون (( لجعلنــا لمــن يكفــر للــرحمن فــواحــدة )) يعــين علــى الكفــر 

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلـك لمـا متـاع الحيـاة الـدنيا واآلخـرة عنـد ربـك للمتقـين 

ومـن فوائـدها: جـواز التفضـيل بـني شـيئني متبـاينني  وهذا من حكمة اهللا أن ال تكون الدنيا كاملة لـئال نغـرت ـا . ))

ألنه ال نسبة بني الدنيا واآلخرة ؛ لكـن ملـا كانـت الـدنيا عاجلـة  (( واآلخر خير لمن اتقى ))اين ؛ لقوله: غاية التب

والنفس مولعة باحلب العاجـل صـار التفضـيل بينهمـا مستحسـنا ، فـاآلخرة خـري ملـن اتقـى ، ومثـل ذلـك قولـه تعـاىل: 

النــار لــيس عنــدهم خرييــة إطالقــا ؛  مــع أن أصــحاب (( أصــحاب الجنــة يومئــذ خيــر مســتقرا وأحســن مقــيال ))

  لكن من أجل التغييب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أم يف خري . 

  أليب ماذا يكون البيع هنا ؟هدية إذا قال للبايع أريد ثوبا كبريا 

هــذا اشــرتاه لــه هــو يطالــب الــثمن ومــع  مــا فيــه شــيء ؛ فيــه إشــكال ؟ ويــش اإلشــكال الــذي عنــدك ؟ ... ؛ ال ال ،

  هذا هدية له ، ما فيه شيء .

هنــاك نســاء مــن مجاعــة التبليــغ يــأتون إيل ويقلــن تــأتيين معنــا لنخــرج نــدعو يف ســبيل اهللا أجيــوز أن أخــرج معهــم وأنــا 

  ليس معين علم ؟ 

( ال تسـافر عليـه وآلـه وسـلم قـال: املرأة البد أن تكـون مـع حمـرم ، ال ختـرج للـدعوة إال مبحـرم ؛ ألن النـيب صـلى اهللا 

فإذا كان النساء معهن رجال حمارم هلـن فـال بـأس وإال فـال جيـوز ؛ وأمـا السـفر بـدون علـم  المرأة إال ومعها محرم )

  فما الفائدة ؟ إذا كان اإلنسان ليس عنده علم ويدعوا به فال فائدة .

هـل  خلفـاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي ... )( علـيكم بسـنتي وسـنة القول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

  نفهم منه أن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنه أمجعني تتبع دون سنة الرسول ؟ وما معىن قولنا إن هلم سنة متبعة ؟

املعىن أن الرسول عليه الصالة والسالم الشك أن سنته هي املتبعة وسنة خلفـاء الراشـدين إن قـدر أـا ختـالف سـنته 

ة الرسول مقدمة ؛ لكن إذا كـان هنـاك شـيء مل يـأت بـه نـص عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وال سـنة فإن سن

معلومـة وجـاء بـه ســنة عـن اخللفـاء الراشــدين فإـا تتبـع ، مـثال األذان األول يــوم اجلمعـة هـذا مــن سـنة عثمـان رضــي 

ع ؛ إذا اختلفـوا ؟ اختلفـوا يف أيـش ؟ يف اخللفـاء ؟ اهللا عنه مل يأت به السنة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيتبـ

  فقد علمنا أم إذا اختلفوا فالقول ما أيديه النص .



  

ما احلكمة يف أن املرأة تقطـع الصـالة مـع احلمـار والكلـب األسـود خاصـة إذا علمنـا اعـرتاض عائشـة رضـي اهللا عنهـا 

  يف قوهلا " شبهتمونا باحلمري والكالب " ؟

نقــول: إذا قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــوال فــإن موقفنــا منهــا أن نقــول مسعنــا وأطعنــا  اجلــواب عــن هــذا أن

قالـت هـذا علـى سـبيل اإلنكـار يف وليس لنا أن نلتفـت إىل اعـرتاض عائشـة  وغريهـا ، مث إن عائشـة رضـي اهللا عنهـا 

( قطـع صـالة الة والسـالم قـال: أمر ليس مبنكـر ولـيس األمـر كمـا زعمـت رضـي اهللا عنهـا ؛ فـإن الرسـول عليـه الصـ

وهــي احتجــت بــأن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يصــلي وهــي معرتضــة بــني الرجــل المســلم إذا مــر بــين يديــه ) 

يديه فهل هذا مرور ؟ ال ، إذا ال وجه العرتاضها ؛ وأما قوهلا " شبهتمونا بـاحلمري والكـالب " فنقـول: كـال وحاشـا 

م علــى كثــري ممــن خلــق تفضــيال ؛ ولكــن حكــم اهللا ورســوله أمــر البــد مــن قبولــه ، ؛ بــل نقــول إن اهللا فضــل بــين آد

وليس هذا من أجل اخلبث مثال حىت نقـول شـبهنا ؛ ولكـن مـن أجـل أن املـرأة البـالغ إذا مـرت مـن بـني يـدي الرجـل 

  اض .فقد يكون يف ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب ا فينشغل عن صالته ، فعفا اهللا عنها عن هذا االعرت 

كنــت أصــلي صــالة العصــر يف البيــت ويف التشــهد األول جــاءت إيل بنــيت وهــي طفلــة فجــاءت بطعــام ووضــعته يف 

  يدي فاستدرت ميينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من األرض فهل ما فعلته صحيح ؟ 

لصــالة ، أعــدها اســتدرت أو التفــت ؟ التفــت ؛ بكــل البــدن ؟ إذا أعــد الصــالة ؛ ألن االلتفــات بكــل البــدن يبطــل ا

  اآلن جزاك اهللا خريا .

 تصــبهم وإن مشــيدة بــروج فــي كنــتم ولــو المــوت يــدرككم تكونــوا ((  أينمــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 القـوم لهـؤالء فمـا اهللا عند من كل قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن اهللا عند من هذه يقولوا حسنة

 للنـاس وأرسـلناك نفسك فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك حديثا  ما يفقهون يكادون ال

  شهيدا )) . باهللا وكفى رسوال

(( فلمــا كتــب علــيهم القتــال إذا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، ســبق يف اآليــة الــيت قبلهــا أن اهللا عزوجــل قــال: 

كتبت علينا القتال لو ال أخرتنـا إلـى أجـل فريق منهم يخشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية وقالوا ربنا لم  

قالوا ذلك فرارا من املوت ، هذا هو الظاهر وأن سبق الكالم علـى هـذه اآليـة وقلنـا إن بعـض النـاس قـالوا  قريب ))

يعـين حـىت يكـون لنـا اسـتعدادا يف القتـال فنقاتـل ؛ لكـن هـذا  ربنا مل كتبت علينا القتال لو ال أخرتنا إىل أجـل قريـب

فلنبــدأ  . (( أينمـا تكونــوا يــدرككم المـوت ولــو كنـتم فــي بـروج مشــيد ... ))تفسـر اآليــة:  ر اآليــة .خـالف ظـاه

(( يـدرككم و  (( تكونـوا ))أوال باإلعراب ؛ " أين " هنا اسم شرط جازم ، و" ما " زائدة للتوكيد ؛ وفعل الشـرط 



ومل  (( كنــتم ))الشـرط فيهــا قولـه:  لـو هـذه شــرطية ، وفعـل (( ولــو كنـتم فــي بـروج مشــيدة ))جـواب الشـرط ؛  ))

جنــد جــواب الشــرط يف لــو ، فقيــل: إن جــواب الشــرط حمــذوف يــدل عليــه مــا قبلهــا ، والتقــدير: ولــو كنــتم يف بــروج 

مشــيدة ألدرككــم املــوت ؛ وقيــل: إــا يف هــذا الســياق ال حتتــاج إىل جــواب ، وهــذا اختيــار ابــن القــيم رمحــه اهللا يف  

ا يف مثل هذا ال حتتاج إىل جواب ؛ بل لـو جـيء بـاجلواب لكـان الكـالم ركيكـا لـيس ب كتابه " أقسام القرآن " أ

... ؛ وهــذا يوجــد يف القــرآن كثــريا ، جتــد مجلــة شــرطية عائــدة علــى مــا ســبق أي أن جواــا يفهــم ممــا ســبق وحينئــذ 

نـه لـيس فيهـا إشـكال إال أن جيعل الكالم ركيكا ؛ وبقية اآليـة الظـاهر أ إىل اجلواب ؛ وتقدير اجلواب  حتتاجالنقول 

يكـــاد هـــذه مـــن أفعـــال املقاربـــة وتعمـــل عمـــل كـــان وأخواـــا ترفـــع االســـم  (( ال يكـــادون يفقهـــون حـــديثا ))قولـــه: 

(( لــم كتبــت علينــا القتــال لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل يقــول اهللا عزوجــل ردا علــى هــؤالء الــذين قــالوا  وتنصـب اخلــرب .

(( أيـن مـا  ن أجـل أن تتمتعـوا قلـيال مـن الـدنيا فـإنكم لـن تنجـوا مـن املـوتيقول إذا كنتم تقولـون ذلـك مـ قريب ))

سواء كنتم يف اجلو أو يف البحـر أو يف األرض أو يف بـروج مشـيدة أو يف دور منهـارة أو  تكونوا يدرككم الموت ))

ـــدرككم المـــوت وأيـــن هـــذه معروفـــة للمكـــان ؛ وقولـــه:  أينمـــا تكونـــوا )) (( يف فـــالة مـــن األرض ، أي ال  ))(( ي

(( قل إن الموت الـذي تفـرون منـه خيطئكم وال تفوتونه ؛ بل يف آية أخرى ما هو أشد وأبلغ حيث قال عزوجل: 

وما ظنك بشيء إذا فـررت منـه القـاك تكـون أنـت  (( مالقيكم ))مل يقل: فإنه الحقكم ، قال: فإنه مالقيكم )) 

(( الثنان ومالقاتك فيكون ذلـك أسـرع فيقـول عزوجـل: أسرع إليه مما لو كان يلحقك ، الشك ألن جيتمع فرارك وا

ومــاذا بعــد املـوت ؟ بعــد املـوت مالقــاة اهللا عزوجــل  أينمـا تكونــوا يــدرككم المــوت ولـو كنــتم فــي بــروج مشـيدة ))

(( ومــا تــدري نفــس بــأي بــاخلري أو بالشــر ؛ ومــىت يكــون ؟ ال نــدري مــىت يكــون املــوت ؛ ويف أي أرض ؟ ال نــدري 

فلنســتعد ولــنكن دائمــا يف يقظــة حــىت إذا أدركنــا املــوت وإذا حنــن علــى احلــال الــيت يرضــاها ربنــا  إذا أرض تمــوت ))

الـربوج مجـع بـرج وهـو البنـاء العـايل ، ومنـه الـربوج الـيت يف السـماء وهـي  (( ولـو كنـتم فـي بـروج ))عزوجل ؛ وقوله: 

هذه الربوج تـدور عليهـا أوقـات  بروجا )) (( تبارك الذي جعل في السماء اثنا عشر برجا أشار اهللا إليها يف قوله:

الســنة مــن الربيــع والصــيف واخلريــف والشــتاء ، كــل فصــل يكــون لــه ثالثــة بــروج وأحســن الــربوج أنفعهــا للبــدن بــرج 

احلمــل الــذي يكــون يف أول ربيــع فإنــه أصــح مــا تكــون فيــه األجســام ؛ هــذا مــن حيــث إنــه بــرج ؛ لكــن هنــاك أشــياء 

ه صـحيحا أو يكـون مريضـا ؛ لكـن مـن حيـث الـزمن أحسـن مـا يكـون فصـل الربيـع ؛ تعرتي إلنسان يكون فيها بدن

؛ ألــا تشــبه بــروج الســماء يف علوهــا وارتفاعهــا ؛ وأمــا مــن قــال إن املــراد بــذلك فــاملراد بــالربوج هنــا األبنيــة العاليــة 

دا للـربوج السـماوية إمنـا وهـذا الوصـف ال يكـون أبـ (( مشـيدة ))الربوج السماوية فقد أبعـد وأخطـأ ؛ ألن اهللا قـال: 

أي حمكمـة متقنـة ، ويضـاف إىل ذلـك أـا متليـة بالشـيد وهـو اجلـس  (( مشـيدة ))يكـون للقصـور العاليـة ، وقولـه: 



(( ولـو كنـتم فـي بـروج أي بالبياض ؛ ألن البياض حمبوب للنفس واق من حر الشمس فلذلك تشاد به القصـور ؛ 

اهلـاء  ه مـن عنـد اهللا وإن تصـبهم سـيئة يقولـوا هـذه مـن عنـدك ))(( وإن تصبهم حسنة يقولـوا هـذ . مشيدة ))

يعــود إىل املكــذبني للرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، واملــراد بالســيئة هنــا مــا يســوء  (( وإن تصــبهم ))يف قولــه: 

لسـماء وليس املراد ا سيئة العمل بل ما يسوء اإلنسان مثل القحط واملـرض والفقـر ومـا أشـبه ذلـك ، القحـط مـن ا

فال متطر ، واجلدب من األرض فال تنبت ، والفقر واملرض ، إذا أصابتهم سـيئة قـالوا هـذه مـن عنـدك وإن أصـابتهم 

حســنة وهــي ضــدها مــن اخلــس واملطــر والغــىن والصــحة ، إذا أصــابتهم هــذه فقــالوا هــذه مــن عنــد اهللا يعــين لــيس لــك 

، ال قربه اهللا منا يتطريون به عليـه الصـالة والسـالم ،  هو الذي أتى افضل ؛ وبالسيئة يقولون هذه من عند حممد 

 (( قــالوا اطيرنــا بــك وبمــن معــك قــال طــائكم عنــد اهللا بــل أنــتم قــوم تفتنــون ))وهــذا كقــول بــين إســرائيل ملوســى 

فـالتطري   (( إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنـرجمنكم وليمسـنكم منـا عـذاب ألـيم ))وكذلك قالت ألقوام لرسلهم 

شــأن املكــذبني للرســول يقولــون مــا أصــابنا مــن اجلــدب والقحــط واملــرض والفقــر فهــو مــنكم ؛ وإن أصــام  كــان مــن

أي يـا  (( قـل ))ضد ذلك مما هو حسن يف نفوسهم قالوا هذا مـن عنـد اهللا ؛ قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل ردا علـيهم: 

احلسـنة والسـيئة مـن عنـد اهللا ، مـن عنـد اهللا ألن اهللا هـو الـذي يقـدر ذلـك ولـيس مـن  (( كل من عنـد اهللا ))حممد 

جمـــيء الرســـل ألن جمـــيء الرســـل ال يـــأيت إال خبـــري ؛ لكـــن هـــم يتحججـــون علـــى الرســـول ـــذه الشـــبهات ألجـــل أن 

يقـدر الشـر ، وهـذا هو الذي يقدر اخلري و  (( قل كل من عند اهللا ))يكذم الناس وينفروا منهم ، قال اهللا تعاىل: 

اجلواب جواب صديد ؛ ألنه ال ميكن أن يأيت باملطر إال اهللا وال مينع املطر إال اهللا وال يـأيت بالصـحة إال اهللا وال يـأيت 

مــا اســـتفهام  (( فمــا لهــؤالء القــوم ال يكـــادون يفقهــون حــديثا ))بــاملرض إال اهللا عزوجــل ، فالكــل مــن عنـــد اهللا 

أي ال يقربـــون مـــن فقـــه  (( يفقهـــون حـــديثا ))أي ال يقربـــون  (( ال يكـــادون ))م تعجـــب يعـــين عجبـــا هلـــؤالء القـــو 

معناهــا ال يقربــون ،  (( ال يكــادون ))احلــديث ومعرفــة األحكــام واحلكــم حيــث قــالوا هــذا القــول الباطــل ؛ وقولــه: 

ال يفقهـون إطالقـا  ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة وأوىل ؛ فإذا كـانوا ال يكـادون يفقهـون فمـن بـاب أوىل أـم

(( أينمــا تكونــوا يــدرككم المــوت ولــو كنــتم فــي  أي مــا حيــدثون بــه . (( حــديثا ))وليســوا قــريبني مــن الفقــه ؛ و 

هـذه اآليـة الكرميـة تتضـمن عـدة فوائـد ؛ الفائـدة األوىل: أنـه ال مفـر مـن املـوت ، مهمـا كـان  . بروج مشيدة ... ))

  . )) (( أين ما تكونوا يدرككم  الموتله من ذلك ؛ يؤخذ من قوله: اإلنسان يف سلطانه وحصونه فإنه ال مفر 

ومــن فوائـــدها: أنـــه جيـــب علــى اإلنســـان أن يســـتعد للمـــوت ؛ ألنــه ال مفـــر لـــه منـــه ، وإذا كــان ال مفـــر فلنســـتعد لـــه 

ن ويتفــرع عليهــا: أن األســباب يصــح أن يســند إليهــا الشــيء لكــ ومــن فوائــدها: إســناد إدراك إىل املــوت . ونعمــل .

ومــن فوائـدها: أن احلصـون ال تغــين  بشـرط أن يعتقـد أن هـذه األســباب ال تـؤثر بنفسـها وإمنــا هـي مـن اهللا عزوجـل .



ومــن فوائــدها: اســتعمال املبالغــة يف الكــالم ، وأن هــذا  (( ولــو كنــتم فــي بــروج مشــيدة )) .؛ لقولــه:  عــن قــدر اهللا

ومن فوائدها: جواز حذف ما يعلـم وال يعـد  مشيدة )) . (( ولو كنتم في بروجمن أساليب اللغة العربية ؛ لقوله: 

وهــذا يتفــرع مــن هــذه الفائــدة مــا يكــون يف  . (( ولــو كنــتم فــي بــروج مشــيدة ))ذلــك خلــال يف الكــالم ؛ لقولــه: 

العقود ، عقود البيع واإلجارة والرهن والوقف وما أشبهها ، فمثال إذا قـال: وقفـت هـذا علـى فـالن ولـو كـان غنيـا ، 

ومــن  ولــو كــان غنيــا فهــو وقــف عليــه ، وعلــى هــذا فيكــون الوقــف ثابتــا هلــذا املوقــوف عليــه علــى كــل تقــدير . املعــىن

فوائدها: أنه جرت العادة أن الناس يتحصـنون عـن املـوت مبـاذا ؟ بالقصـور العاليـة احملكمـة لـو كـان هنـاك عـدو يريـد 

، بـربوج ، بـربوج عاليـة حمكمـة حـىت ال ينالـك مدامهته فهل تستجري منه خبيمة من اخلـرب ؟ ببنـاء مـن اخلشـب ؟ ال 

منـه شــيء ؛ وهلـذا جنــد النـاس اآلن صــنعوا سـيارات مدرعــة وصـنعوا البنايــات املسـلحة وحتصــنوا عـن العــدو بـأقوى مــا 

ومــن فوائــدها: تلبــيس أعــداء الرســل علــى العامــة مبــا يقــدر اهللا ســبحانه وتعــاىل مــن االبــتالء  يكــون مــن التحصــن .

اجلدب واملرض والفقـر إذا بعـث الرسـل ؛ وهـذا لـيس دائمـا ولكـن قـد يكـون ؛ فيكـون هللا حكمـة  واالمتحان لتقدير

ومـن فوائـدها:  فيما قدره ليبتلي العباد أيقبلون أم ال ؛ لكن يتخـذ أعـداء الرسـل مـن هـذا ذريعـة للتنفـري مـن الرسـل .

فهــم (( فمــن اهللا )) إقــرار املكــذبني للرســول عليــه الصــالة والســالم بتوحيــد الربوبيــة ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قــوهلم: 

يقرون باهللا عزوجل ويقرون بأن ما حيصل يف الكون فمـن اهللا وأن اهللا هـو الـرازق وأنـه هـو احمليـي املميـت يقـرون ـذا  

ومن فوائدها: أن احلسنات والسـيئات كلهـا مـن عنـد اهللا ؛ لقولـه:  األلوهية . كله لكن ال يقرون بالزمه وهو توحيد

(( فمـا أصـابك مـن بعـدها وهـو قولـه: فإن قال قائل: ما اجلمـع بـني هـذه اآليـة والـيت  (( قل كل من عند اهللا )) .

مكانــه ؛ ؟ قلنــا الفــرق ، اجلمــع بينهمــا أن لكــل خطــاب حســنة فمــن اهللا ومــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك )) 

فهنا خناطب أولئـك القـوم الـذين احتجـوا ملـا يصـيبهم مـن الـبالء احتجـوا بـه علـى بطـالن مـا جـاءت بـه الرسـل فـأراد 

اهللا تعاىل أن يرد عليهم بأن الكل من عند اهللا ؛ أما اآلية الثانيـة فـإن فيهـا بيـان أن مـا أصـاب الرسـول عليـه الصـالة 

ن السيئات فمن نفسه ، نظري ذلك أن اهللا أبطل القـول الـذين قـالوا لـو والسالم من احلسنات فمن اهللا وما أصابه م

(( ولــو شــاء اهللا مــا شــاء اهللا مــا أشــركنا ؛ ألــم حيتجــون بالقــدر علــى معاصــيهم وشــركهم ؛ وقــال يف آيــة أخــرى: 

هللا مـــا (( ولـــو شـــاء األن اخلطـــاب يف اآليـــة الثانيـــة موجهـــة ملـــن ؟ للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  أشـــركوا ))

وجـه اخلطـاب إليـه بقضـية أبطلـت حـني جـاءت مـن أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل )) 

جهـة أخـرى ألجــل أن يطمـئن الرسـول صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم أن إشـراكهم كـان بقــدر اهللا فريضـى ويسـلم بقــدر 

هـذه مثلهـا ، نقـول ملـا أراد املشـركون أن حيتجـوا بـأن اهللا لكن ذلك ال مينعه من القيام مبا جيـب مـن تبليـغ الرسـالة ، و 

احلســنة مــن اهللا وجمــرد فضــل منــه وأن الســيئة مــن الرســول بــني اهللا أبطــل اهللا ذلــك ؛ فــأي وجــه يكــون جمــيء الرســول 



ســببا للجــدب والقحــط والفقــر واملــرض ؟ لكــن مــا أصــاب اإلنســان مــن احلســنة فمــن اهللا ومــا أصــابه مــن ســيئة فمــن 

السبب فإضافتها إىل النفس من باب إضافة األشياء إىل أسباا ، وإضافتها إىل اهللا من بـاب إضـافة  نفسه ألنه هو

(( فمـا لهـؤالء القـوم ال يكـادون ومن فوائدها: ذم من ال فقه عنده ؛ لقوله:  املقدور إىل مقدره وهو اهللا عزوجل .

ديـن اهللا ؛ وهلـذا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  ويتفرع على ذلك: مدح من وفقه اهللا للفقـه يف . يفقهون حديثا ))

: (( مـا أصـابك مـن حسـنة فمـن اهللا مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل . ( من يـرد اهللا بـه خيـرا يفقـه فـي الـدين )وسلم: 

ويقــال مثــل  (( فمــن اهللا ))مــا هــذه شــرطية ، وجــواب الشــرط قولــه:  ومــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك ... ))

املـراد باحلسـنة هنـا  وما أصابك من سيئة فمن نفسك )) (( ما أصابك من حسـنة فمـن اهللا ))(( ذلك يف قوله: 

(( ومـا بكـم مـن نعمـة ، كقولـه تعـاىل: ما حيسن لإلنسان من الصحة والرزق وغري ذلك ، فهي جمـرد فضـل مـن اهللا 

وهـي ضـد  صـابك مـن سـيئة ))(( ومـا ألو ال إنعام اهللا وفضله ما حصل لنا هـذا اخلـري الـذي حنـن فيـه  فمن اهللا ))

(( مــا يعــين فأنــت الســبب ؛ و اخلطــاب يف قولــه:  (( فمــن نفســك ))احلســنة أي مــا يســوء مــن قــدر اهللا عزوجــل 

(( مث قـال:  (( قـل كـل مـن عنـد اهللا ))قيـل إنـه للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ ألن اهللا قـال لـه:  أصابك ))

موجه لكل من يتأتى خطابه ؛ حجة األولـني أن السـياق يقتضـي ذلـك وقيل: إن اخلطاب لغريه وهو  ما أصابك ))

و السـياق علـى منـط واحـد ؛ وحجـة اآلخـرين قـالوا إن النـيب  (( مـا أصـابك ))مث قـال:  (( قل كـل مـن عنـد اهللا ))

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ال يصــيب إســاءة تكــون املصــائب الــيت تصــيبه مــن عنــده ؛ ولكــن األوىل األخــذ بظــاهر 

الســياق وأن اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم ، وإذا كــان هــذا للرســول فمــن دونــه مــن بــاب أوىل والشــك ؛ 

(( فصـــار القــــول الـــذي رجحنـــاه مؤيــــدا بكـــالم ســــابق وكـــالم الحــــق (( وأرســــلناك للنـــاس رســــوال )) وهلـــذا قـــال: 

؟ قلنـا:  (( رسـوال ))أال يكتفـى ـا عـن قولـه:  (( أرسـلناك للنـاس ))لـو قـال قائـل:  . وأرسلناك للناس رسوال ))

وجه آخر أن ذكرهـا يفيـد بأنـه  أبلغ مما لو اقتصر على الفعل ، هذا من وجه ؛ ومن كلمة (( رسوال ))بلى ؛ لكن 

أهــل للرســالة ؛ كمــا تقــول لشــخص مــا: وكلــت يف البيــع بائعــا ، يعــين ألنــك أهــل للوكالــة لكونــك عارفــا للبيــع قــادرا 

(( وكفـى بـاهللا عليه ؛ فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

ماضــي والبــاء حــرف جــر زائــد لفظــا ولــيس زائــدا معــىن ، واملعــىن كفــى اهللا تعــاىل شــهيدا فعــل شــهيدا )) (( كفــى )) 

فوائـد  (( ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سـيئة فمـن نفسـك ))يف اآلية الكرمية:  عن كل شيء .

 فمـن اهللا )) (( مـا أصـابك مـن حسـنة؛ أوال: بيان أن ما يصيبنا من احلسنات فهـو حمـض فضـل مـن اهللا ؛ لقولـه: 

ويــدل لــذلك أن احلســنة الــيت تصــيبك إمــا أن تكــون ابتــداء وإمــا أن تكــون ثوابــا ؛ فــإن كانــت ابتــداء فكوــا فضــال 

واضح ، وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه احلسنة ثوابا له مـن أيـن ؟ مـن اهللا عزوجـل 



ومــن فوائــدها: إضــافة الشــيء إىل ســببه ، جــواز إضــافة الشــيء إىل  . ؛ إذا فهــي مــن اهللا ســواء كانــت ابتــداء أم ثوابــا

ومـــن فوائـــدها: أنــه جيـــب علـــى اإلنســـان إذا أصـــابته  . (( ومـــا أصـــابك مـــن ســـيئة فمـــن نفســـك ))ســببه ؛ لقولـــه: 

؛ ألـــا منـــه تفضـــال وإحســـانا ، وإذا أصـــابته الســـيئة فلينظـــر يف نفســـه حـــىت  وجـــل احلســـنة أن يوريهـــا شـــكرا هللا عـــز

فــإذا قــال قائــل: إذا كــان اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم فهــل الرســول  بها ويســتعتب فرتتفــع الســيئة .حياســ

 عليه الصالة والسالم يفعل فعال يعاقب عليه ؟ اجلواب: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 



 للنـاس وأرسـلناك نفسـك فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك (( ماتتمة فوائد اآلية الكرميـة: 

 ومــن فوائــدها: أنــه جيــب علــى اإلنســان إذا أصــابته احلســنة أن يوريهــا شــكرا هللا عــز . شــهيدا )) بــاهللا وكفــى رســوال

 يف نفسه حىت حياسبها ويستعتب فرتتفع السيئة . وجل ؛ ألا منه تفضال وإحسانا ، وإذا أصابته السيئة فلينظر

فــإذا قـــال قائــل: إذا كـــان اخلطـــاب للرســول عليـــه الصـــالة والســالم فهـــل الرســول عليـــه الصـــالة والســالم يفعـــل فعـــال 

(( إنـــا أمـــره اهللا أن يســـتغفر لذنبـــه وللمـــؤمنني وقـــال: يعاقـــب عليـــه ؟ اجلـــواب: أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

وهــي مـن بــين آدم وبنـو آدم خطــاء وخــري  تحـا مبينــا ليغفــر لـك اهللا مــا تقــدم مـن ذنبــك ومــا تـأخر ))فتحنـا لــك ف

( اللهــم اغفــر لــي جــدي وهزلــي اخلطــاءين التوابــون ؛ فــالنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد خيطــئ ؛ وهلــذا قــال: 

يوفـق لالسـتغفار والتوبـة ؛ أمــا لكـن الفــرق بينـه وبـني سـائر البشـر ممــن أرسـل إلـيهم أنـه البــد أن  وخطئـي وعمـدي )

غــريه فقــد يوفــق وقــد ال يوفــق ؛ وــذا نعــرف أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــد حيصــل منــه مــا يكــون ســببا يف 

ومــن فوائــدها: عمــوم رســالة النــيب صــلى  إصــابته بالســيئة ولكنــه يــزداد بــذلك رفعــة ودرجــة عنــد اهللا ســبحانه وتعــاىل .

ويتفـرع علـى ذلـك: الـرد علـى النصـارى الـذي  . (( وأرسـلناك للنـاس ))البشـر ؛ لقولـه:  اهللا عليه وآله وسلم جلميع

زعموا أن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل العرب خاصا ؛ ألننا نقول هلم أنتم اآلن تؤمنون بأنه رسول وأنـه مـن 

فيلــزمكم إقــراركم بأنــه رســول أن تقــروا أن رســالته عامــة وإال فقــد   (( أرســلناك للنــاس ))عنــد اهللا وقــد قــال اهللا عنــه: 

ومــن فوائــدها:  كــذبتموه ، فمــىت أقــررمت بأنــه رســول ولــو إىل العــرب لــزمكم بــأن تقــروا بأنــه رســول إىل كافــة النــاس .

رسـلناك للنـاس : (( وأاإلشارة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أهل للرسالة ، وكـفء هلـا ، وقـائم ـا ؛ لقولـه

ومــن فوائــدها: أن شــهادة اهللا لــه بالرســالة مغنيــة عــن كــل هلــا وهــو غايــة منفــذ هلــا متامــا .  فهــو ابتــداء أهــل رســوال ))

شــهادة ؛ لكــن ملــن اتقــى ؛ فمــا وجــه شــهادة اهللا لــه ؟ شــهد اهللا لنبيــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بأنــه رســول حقــا 

(( لكــن اهللا يشــهد بمــا أنــزل أمــا الشــهادة القوليــة ففــي قولــه تعــاىل:  بشــهادتني: شــهادة قوليــة ، وشــهادة فعليــة ؛

وأمــا شـهادة الفعليــة فهــو متكينـه مــن إبــالغ الرســالة  إليـك أنزلــه بعلمــه والمالئكــة يشــهدون وكفــى بــاهللا شــهيدا ))

(( ل بعــض مــا هــو كــل األقاويــ (( ولــو تقــول علينــا بعــض األقاويــل ))ونصــه علــى أعدائــه ، وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

يعـين ألهلكنـاه ؛ إذا فـالنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد شـهد اهللا  ))ألخذنا منه باليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين 

(( لكــن اهللا يشــهد بمــا أنـــزل إليــك أنزلــه بعلمــه والمالئكـــة لــه بالرســالة شــهادة قوليــة وفعليــة ؛ القوليـــة ؟ قولــه: 

(( ولو تقول علينا بعـض األقاويـل له ونصره على أعدائه وقال: ؛ الفعلية ؟ مكن  )) يشهدون وكفى باهللا شهيدا

قال بعض األقاويل ليس كل األقاويل ؛ مع هذا كلـه أيـده اهللا بآيـات  ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ))

يف   بينات معجزات ظاهرة حسية ومعنويـة ، ومـا أحسـن مراجعـة مـا كتبـه شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا حـول هـذا املوضـع



كتابه " اجلواب الصحيح ملن بـدل ديـن املسـيح " فإنـه ذكـر يف آخـر الكتـاب مـن آيـات النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 

احلسية واملعنوية ما مل أراه لغريه حىت إن ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهايـة نقلـه إمـا بلفـظ أو معنـاه ؛ فمـا أحسـن 

ومــن فوائــد اآليــة األوىل وهــذه: منــع  رمحــه اهللا حــول هــذا املوضــوع .مراجعــة هــذا البحــث الــذي كتبــه شــيخ اإلســالم 

  وإذا شئتم نؤجل البحث فيه ألنه مهم فعلناه ؟ . (( قل كل من عند اهللا ))التطري ؛ لقوله: 

(( ألـم تـر إلـى الـذين قيـل لهـم كفـوا أيـديكم أال ميكن أن يكون سياق هذه اآليات يف املنافقني حىت قوله تعـاىل: 

. (( ...  

فريق مـا هـو كلهـم ؛  (( إذا فريق ))ال ، الذين قيل هلم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قالوا ربنا مل كتبت علينا القتال ، 

... ؛ هو ال يستبعد ؛ وقد قيل م ؛ لكـن كمـا قلـت لكـم يف أثنـاء التفسـري أكثـر املفسـرين علـى أـا يف قـوم كـانوا 

ة والسالم أن يقاتلوا ، فقيل هلم كفوا أيديكم ؛ وأيضـا املنـافقون هـل يف مكة مته ... فطلبوا من الرسول عليه الصال

  قالوا يوما من الدهر دعونا نقاتل ؟ أبدا بل إم حىت يف غزوة أحد ملا خرجوا رجعوا من أثناء الطريق .

  سؤال عن التقومي الزمين واعتقادهم يف الربج وحنوها ؟

  بة ما هي تنشر كل سنة ، املكتوبة بنو توقيتهم على الربوج .املكتو ال بأس ، التقومي ما فيه ... التقاومي 

  سؤال عن بعض أمور الدعوة .

  املهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعوا به ، البالغ غري الدعوة .

  ؟ (( ... فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم ... ))سؤال عن قوله تعاىل: 

ولعل هؤالء الفريق هم الذين ملا هاجروا حصـل فـيهم نفـاق ، ملـا هـاجروا لكن فريق منهم ما هو كلهم ، فريق منهم 

  إىل املدينة حصل فيهم النفاق وإن كان النفاق أكثره يف اخلزرج واألوس .

هؤالء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل هلم كفوا أيديكم ، هاجروا ، منهم فريق منهم ما هم كلهـم احنرفـوا 

وملا كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا وال يستبعد هذا ، هم أوال كانوا مـؤمنني مث كـانوا منـافقني عن مبدأهم األول 

.  

 واهللا تقـول الذي غير منهم طآئفة بيت عندك من برزوا فإذا طاعة (( ويقولونأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 غيـر عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون الوكيال أفـ باهللا وكفى اهللا على وتوكل عنهم فأعرض يبيتون ما يكتب

  كثيرا )) . اختالفا فيه لوجدوا اهللا

  

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ســبق لنــا أن أعــداء الرســل ... بالرســل ؛ وبــني اهللا ســبحانه وتعــاىل أن كلمــا يقــع 



فهــو مــن عنــد اهللا ، ويف آيــة أخــرى بــني أن طــائرهم معهــم يعــين إن كــان هنــاك شــؤم فالشــؤم مــنكم علــى أنفســكم ؛ 

وسبق لنا أن ما أصاب اإلنسـان مـن حسـنة فمـن اهللا ومـا أصـابه مـن سـيئة فمـن نفسـه ؛ وسـبق لنـا اجلمـع بـني هـذه 

ة مـن اإلنسـان سـببا بـأن يكـون هـو السـبب ولـيس اآلية واليت قبلهـا أن السـيئة واحلسـنة مـن اهللا خلقـا وتقـديرا والسـيئ

هـو الـذي أوجـده ؛ وـذا حيصـل اجلمـع بـني اآليتـني ؛ وســبق لنـا بيـان عمـوم رسـالة النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم 

وهــذه آيــة مــن آيــات كثــرية تــدل علــى رســالته وعمومهــا ؛  (( وأرســلناك للنــاس رســوال ))جلميــع النــاس مــن قولــه: 

شــهد لصــحة رســوله صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم علــى وجهــني: قــول ، وفعــل ؛ وكــل هــذا نرجــوا أن وســبق لنــا أن اهللا 

ومـن تـولى فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـا  (( من يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللامث قال اهللا تعاىل:  يكون على بالنا .

(( يطـع رطية وفعـل الشـرط فمـن هنـا شـ (( مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللا ))فيه مجلتان شرطيتان ؛ األوىل  . ))

وفيه إشكاالن ؛ اإلشكال األول: أين ذهبت عني الكلمة ؛ واإلشكال الثاين: كيف كانت مكسورة مـع أن مـن  ))

أن عــني الكلمــة حــذفت ؛ ألن المهــا كانــت جمزومــة وعينهــا ســاكنة وقــد قــال  جتــزم ؛ واجلــواب عــن اإلشــكال األول

  ابن مالك:

  وإن يكن لينا فحذفه استحق      قيا فسر ما سبقإن ساكنان الت                 

فاليـــاء ســـاكنة والعـــني ســـاكنة فيحـــذف حـــرف اللـــني اليـــاء ؛ وأمـــا كســـر العـــني وهـــي جمزومـــة فهـــي مـــن أجـــل التقـــاء 

(( مـن يطـع فأين جواب الشـرط يف  (( لم يكن الذين كفروا ))الساكنني ، واألمثلة يف هذا كثرية مثل قوله تعاىل: 

  . (( فقد أطاع اهللا ))ه: ؟ جوابه قول)) 

(( فمـا اجلملـة الثانيـة فعـل الشـرط فيهـا ... مجلـة امسيـة  (( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ))اجلملة الثانيـة 

فعـل ماضـي ؛ وأمـا وجـه اقـرتان  (( أرسـلناك )) مجلة امسيـة ؛ مجلـة فعليـة ألن مـا نافيـة و أرسلناك عليهم حفيظا ))

اجلــواب بالفــاء يف اجلملتــني فألنــه ال يصــح أن يكــون اجلــواب شــرطا ، وإذا كــان اجلــواب ال يصــح أن يكــون شــرطا 

  وجب اقرتانه بالفاء ، كما قاله ابن مالك يف ألفيته:

    واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                 

  كر ذلك يف بيت من الشعر وهو ؟وقد ذ 

  اسمية طلبية وبجامد وبما   وبقد وبلن وبالتنفيس                               

وأل يف الرســول للعهــد الــذهين وهــو حممــد صــلى اهللا  (( مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اهللا ))وجــل:  يقــول اهللا عــز

نقـول إنـه عـام يشـمل كـل رسـول وعلـى هـذا فتكـون  عليه وآله وسلم ؛ ألن القرآن نزل يف عهد رسـالته ؛ ويصـح أن

ألن هــذا اخلطــاب (( ومــن تــولى فمــا أرســلناك )) أل للعمــوم ولــيس للعهــد ؛ لكــن يضــعف هــذا االحتمــال قولــه: 



للنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ وعلــى هــذا فــاملراد بالرســول حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وتكــون أل للعهــد 

إذا طاعـة الرسـول طاعـة هللا عزوجـل فـإذا أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم  اهللا )) (( فقـد أطـاعالـذهين ؛ 

(( فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا ))  الرســوليطــع  ميعــين فلــ (( ومــن تــولى ))بــأمر فأطعنــاه فــنحن قــد أطعنــا اهللا ؛ 

(( مــن يطــع الرســول قــد آليــة: فوائــد ا وجــل . ألن عليـك الــبالغ وقــد بلغــت ، وحفــظ النــاس وأعمــاهلم إىل اهللا عـز

يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن األصـل فيمـا  . أطاع اهللا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ))

وينبـين علـى ذلـك  (( من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))قاله الرسول عليه الصالة والسالم أنه شرع ؛ لعموم قولـه: 

الرســول عليــه الصــالة والســالم أو قــال هــل هــو شــرع أو نســيان فنحملــه علــى أنــه شــرع ؛  أننــا لــو شــككنا فيمــا فعلــه

ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة يف صالة الفجر يف الركعتني ، قال الراوي: فـال أدري أنسـي يعـين أم كـان علـى علـم ؛ 

شـرع يكـون هـذا االحتمـال غـري  فنقول هذا االحتمال وارد أو غـري وارد ؟ وارد ، إذا قلنـا إن األصـل أن مـا فعلـه هـو

ومـــن فوائـــدها:  وارد ، وإن ورد عقـــال فهـــو ضـــعيف شـــرعا ، نقـــول إن األصـــل مـــا فعلـــه فهـــو شـــرع مـــا هـــو نســـيان .

االحتجــاج بالســنة ، وأــا كــالقرآن يف وجــوب العمــل ــا ؛ ولكــن حنتــاج يف الســنة إىل إثبــات صــحتها أو إىل إثبــات 

وآلــه وســلم ، حنتــاج إىل هــذا ؛ ألن مادامــت مل تثبــت فإــا ليســت مــن كــالم نســبتها إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

ويستفاد منها: جـواز نسـخ القـرآن بالسـنة ، وجـواز ختصـيص القـرآن بالسـنة ؛ أمـا الثـاين فمحـل اتفـاق أن  الرسول .

الوجـه األول  السنة ختصص القرآن ؛ وأما األول فمختلف فيه ؛ فقيل: إا أي السنة ال تنسخ القرآن من وجهـني :

أن ثبــوت القـــرآن قطعـــي ألنـــه نقـــل بـــالتواتر اللفظـــي واملعنـــوي ؛ والســـنة ليســـت كـــذلك ؛ الثـــاين أن القـــرآن كـــالم اهللا 

منقول إلينا بالتواتر اللفظي واملعنوي ؛ أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلون املعىن وهذا كثري ؛ لـذلك قـالوا 

والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، إذا إن القرآن ال ينسخ بالسنة ؛ 

ثبــت عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه ينســخ بالســنة يعــين فــإن القــرآن ينســخ بالســنة ؛ ولكــن حــىت اآلن مل جنــد 

ومــن  .آن بالسـنة ثابــت دلـيال أو مل جنــد مثـاال يســلم مــن املعارضـة ؛ لكــن مــن حيـث النظــر نقــول إنـه أي نســخ القــر 

فوائــدها: أن معصــية الرســول معصــية هللا ؛ تؤخــذ بطريــق املفهــوم ؛ ألنــه إذا كانــت طاعتــه طاعــة هللا فمعصــيته معصــية 

؛ أوال: وصــفه بالرســول ،  ومــن فوائــدها: إثبــات رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن وجهــني هللا عزوجــل .

وهنــا مســألة هــل للنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أن جيتهــد ؟ اجلــواب:  ل .وثانيــا: جعلــوا طاعتــه كطاعــة اهللا عزوجــ

نعم ، وسنته نوعان: اجتهادية ، ووحي ؛ فمن الوحي حني سئل عن الشـهادة فقـال إـا تكفـر كـل شـيء ، مث أتـاه 

دون أن ينسـبه  جربيل فقال إال الدين ؛ فإن قولـه " إال الـدين " هـذا بـالوحي ؛ وأمـا مـا يقـول عليـه الصـالة والسـالم

إىل اهللا فهــو وحــي باعتبــار إخبــار اهللا لــه كمــا نقــول إن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إذا أقــر أحــدا علــى قــول أو 



ومــن فوائــدها: ديــد مــن تــوىل وأعــرض عــن طاعــة  عمــل صــار هــذا مــن ســنته ، مــن ســنته وهــو قــول وفعــل وإقــرار .

كأنــه يقــول فــنحن حنفظــه   تــولى فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا )) (( ومــنالنــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم؛ لقولــه: 

ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يسأل عـن إعـراض أمتـه ، وأن  وحنفظ عليه أعماله ودعنا معه .

ومــن فوائــدها:  . (( ومــن تــولى فمــا أرســلناك علــيهم حفيظــا ))مــن أعــرض مــن أمتــه فذنبــه علــى نفســه ؛ لقولــه: 

وقـد ذكـر  (( فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـا ))ت العظمة هللا عزوجل ؛ وذلك حني جاء بضمري اجلمـع يف قولـه: إثبا

بعض العلماء أن النصارى يستدلون مبثل هذه الضمائر على تعدد اآلهلة ؛ ألم يقولون هذه تفيـد اجلمـع ؛ فيقـال: 

م ؛ ألن النصــارى يف قلــوم زيــغ ، وقــد قــال اهللا ال غرابــة ، ال غرابــة أن يســتدل النصــارى ــذه املتشــابه علــى بــاطله

واجلـواب علـى هـذا سـهل هـو أن نقـول: مـا لكـم  (( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون من تشـابه منـه ))تعاىل: 

(( وإلهكــم إلــه تشــبثتم ــذه اآليــة املتشــابه وتــركتم اآليــات احملكمــة البينــة الظــاهرة بــأن اهللا إلــه واحــد كمــا يف قولــه: 

(( ويقولــون طاعــة فــإذا بــرزوا مــن عنــدك بيــت وجــل:  مث قــال اهللا عــز . ال إلــه إال هــو الــرحمن الــرحيم )) واحــد

يقولـون  )) واهللا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكـل علـى اهللا وكفـى بـاهللا وكـيالطائفة منهم غير الذي تقول 

يعـــين إذا أمـــرم قـــالوا طاعـــة ال خنالفـــه ؛  )) (( يقولـــون طاعـــةأو فريـــق مـــن املنـــافقني واملـــؤمنني هـــؤالء مـــن املنـــافقني 

والـربوز معنـاه اخلـروج يعـين  (( فـإذا بـرزوا ))ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليـه الصـالة والسـالم بيـت طائفـة 

يـت (( بإذا فارقوا الس ... وصاروا بدال أن يكونوا ...؛ واملقصود من هذا بيان أم إذا فارقوا املقام مفارقـة تامـة 

يعـين عمـل لـيال ، وإمنـا كـان عملهـم لـيال ألن الليـل حمـل اخلفـاء وحمـل طائفة منهم غير الـذي تقـول )) (( بيـت )) 

السر ؛ فتجدهم يقولون عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم طاعة لكـن إذا ذهبـوا إىل بيـوم بيتـوا غـري الـذي يقـول 

وغـري هنـا مبعـىن املخـالف ؛ فـإذا قـال:  غيـر الـذي تقـول ))(( ولـيس كلهـم ، طائفـة مـنهم  (( بيت طائفة منهم ))

افعلوا كذا ، قالوا طاعة ؛ فإذا رجعوا إىل بيوم قالوا ال طاعة ، يعين يبيتـون املخالفـة ملـا يقـول الرسـول عليـه الصـالة 

ديـد هـؤالء الـذين واجلملـة هـذه خربيـة تفيـد أمـرين ؛ أوال:  (( واهللا يكتب ما يبيتـون ))والسالم ؛ قال اهللا تعاىل: 

يبيتــون غــري مــا يقــول الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ والثــاين: تســلية الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وأن 

أعـرض  (( فـأعرض عـنهم ))أمرهم ال خيفى علـى اهللا ، وهـو قـد يعـاجلهم بالعقوبـة وقـد يـؤخر ؛ يقـول جـل وعـال: 

اعتمد عليه واعلم أـم وإن بيتـوا مـا يبيتـون فلـن  ( وتوكل على اهللا ))(عنهم يعين ال تم م وال تشغل بالك م 

يــر .. حــىت لــو بيتــوا أن يبطشــوا بالرســول عليــه الصــالة والســالم أو أن يــردوا دعوتــه بالــدعايات الباطلــة أو مــا أشــبه 

الثقــة بــه وفعــل ذلــك ، فتوكــل علــى اهللا ؛ والتوكــل علــى اهللا قــال العلمــاء هــو صــدق االعتمــاد علــى اهللا عزوجــل مــع 

السبب الذي أمر به ، فهي مكونة من ثالثة معان ؛ أوال: صدق االعتماد على اهللا ؛ والثاين: الثقـة بـاهللا عزوجـل ؛ 



 (( ومـــن يتوكـــل علـــى اهللا فهـــو حســـبه ))ألن التوكـــل ال ينفـــع إذا مل يكـــن واثقـــا بوعـــد اهللا ، وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل: 

مــن مل يفعـــل األســباب فهـــو لــيس مـــتكال ولكنــه متواكـــل ، البــد مـــن فعـــل الثالــث: فعـــل األســباب الـــيت أمــر بـــه ؛ ف

األسباب ؛ هذا هو التوكل على اهللا ، صدق االعتماد علـى اهللا ، بعـده ؟ مـع الثقـة بـه وفعـل األسـباب الـيت أمـر ـا 

وأصـحاب شـعوذون ؛ وقولنا " اليت أمر ا " احرتازا من فعل األسباب اليت ال حقيقـة هلـا وال أصـل هلـا كمـا يفعلـه امل

ســبق إعــراب مثــل هــذه اجلملــة عنــد قولــه  (( وكفــى بــاهللا وكــيال ))باحــة ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ يقــول: التمــائم غــري امل

((  وقلنــا إن البــاء حــرف جــر زائــد وأن لفــظ اجلاللــة حملــه الرفــع علــى أنــه فاعــل و (( وكفــى بــاهللا شــهيدا ))تعــاىل: 

(( ويقولون طاعة فإذا برزوا مـن عنـدك بيـت طائفـة مـنهم غيـر الـذي فوائد اآلية:  إما متييز وإما حال . وكيال ))

يف هذه اآلية الكرمية: يبني اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم أن من النـاس مـن يـؤمن ظـاهرا  . تقول ... ))

  . تقول )) (( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذيويكفر باطنا ؛ لقوله: 

ومـــن فوائـــدها: التحـــذير مـــن النفـــاق ، وأن اإلنســـان جيـــب أن يكـــون صـــرحيا بينـــا ال يظهـــر للنـــاس وجـــه وإذا اختفـــى 

عنهم أعطـاهم وجهـا آخـر ؛ وهلـذا جتـدون أحسـن مـن الشـخص الصـادق الـذي ال يبـايل وال ميـال وال تأخـذه يف اهللا 

ومــن فوائــدها: بطــالن التقيــة الــيت  ه وباطنــه ســواء .لومــة الئــم ؛ وهــذا هــو الواجــب علــى كــل مســلم أن يكــون ظــاهر 

يتخــذها الرافضــة دينــا ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن ديــد اهللا عزوجــل هــؤالء الــذين يتظــاهرون بالطاعــة ويبيتــون خــالف 

(( ومـــن فوائـــدها: إثبـــات الفعـــل هللا عزوجـــل ؛ لقولـــه:  . (( و اهللا يكتـــب مـــا يبيتـــون ))الطاعـــة ؛ وذلـــك يف قولـــه: 

هل املراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جـل وعـال مباشـرة ؟ أو يـأمر بكتابـه ؟ الثـاين هـو املـراد ؛ لكـن  لكن يكتب ))

((  تبـارك وتعـاىل:  ما فعل بـأمر اآلمـر فهـو منسـوب إليـه وإال فالـذين يكتبـون أعمـال العبـاد هـم املالئكـة ؛ لقـول اهللا

يصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا ؛ و  كــال بــل تكــذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين كرامــا كــاتبين ))

وعرفا ؛ وهلذا يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ؛ ومعلوم أن عمرو العـاص مل يباشـرها بنفسـه ولكـن أمـر 

به ؛ ويقال: بىن األمري قصرا ؛ هل هو الذي يضع اللـنب والطـني ؟ ال ، ولكنـه أمـر بـذلك ؛ ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: 

ليس باشرها عزوجل بيده كما خلـق آدم بيـده  ا بأيد )) (( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ))(( والسماء بنيناه

(( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهـا ولـألرض ائتيـا طوعـا أو  ؛ لكنه قال: كن فيكون ؛ لقوله تعاىل: 

  . كرها قالتا أتينا طائعين ))

  سؤال عما خيطر ببال العبد هل يؤاخذ عليه ؟

( إن اهللا تجـاوز عـن أمتـي مـا حـدث فـي أنفسـها مـا لـم تعمـل ال يؤاخذ ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  .) أو تتكلم 



  سؤال عن منزلة السنة وأا تفسر القرآن ؟

ال ، هـذا لـيس ... ؛ بـل هــذا دليـل علـى أن الســنة تعتـرب كمـا يعتـرب القــرآن وأـا قـد تــأيت بتفاصـيل وتفسـري لــيس يف 

  ص القرآن ، وهذا هو الواقع يعين يف القرآن آيات جمملة مل يتبني املراد ا إال بواسطة التفسري.ن

  سؤال عن سبب انتشار النفاق يف املدينة ؟

والسـبب يف ذلـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ملـا قـدم املدينـة  (( ومن أهـل المدينـة مـردوا علـى النفـاق ))

أ املنافقون خيافون بدءوا ينافقون وإال حىت يف أول حضوره هنـاك كـان ال يعـرف النفـاق ، وظهر عنه يف غزوة بدر بد

  ما عرف وال بدر ... إال حني حصل الظهور للرسول عليه الصالة والسالم يف بدر .

  سؤال عن بعض أحكام القدر ؟

املــوت البــد منــه ؛ يعــين ... نتوكــل علــى اهللا ... قصــر مشــيد ... وتوكــل علــى اهللا عشــان مــا جيينــا املــوت ؛ املــوت 

البــــد منــــه ؛ ... ؛ إذا حضــــر املعركــــة البــــد أن يلــــبس الــــدروع ، البــــد أن يتحصــــن ؛ ألن أمانــــا أعــــداء تســــتطيع أن 

  منه اإلنسان .تتخلص منه ؛ لكن املوت الذي يأيت من عند اهللا ما يقدر يتخلص 

لكن إذا قال قائل: كيف نعمل يف رجل قتل ويف ظننا أنه لو مل يقتل لبقي ؟ فاجلواب: أنـه ال ميكـن أن يتغـري األمـر 

عــن الواقــع ؛ فــاملكتوب يف اللــوح احملفــوظ أن هــذا الرجــل ميــوت يف هــذا ال ... يف ذلــك الــزمن ويف ذلــك املكــان ؛ 

قيقــة لــه ، ظــن غــري وارد وذلــك أن مــا وقــع ال ميكــن أن يتغــري إطالقــا ، وظــن أنــه لــو مل يقتــل لبقــي ، هــذا ظــن ال ح

  مهما عمل اإلنسان ال يتغري .

  سؤال عن تأثري األسباب ؟

فعــل األســباب املــأمور ــا ؛ ... ؟ عاجلــه مبــا هــو أنفــع ، امجــع بــني األمــرين ؛ ... ؟ كلمــة جــرب مــا تــأيت يف األمــور 

بــأس جــرب ؛ ... ؟ أي نعــم معلــوم هــذه يف األمــور الشــرعية إن اهللا أخــرب  الشــرعية ، يف األمــور املصــنوعة للخلــق ال

  عنها فال بد أن تأخذها وأنت جازم ؛ أما األمور املصنوعة ... ما صنعه هؤالء يكون موافقا .

  ؟ (( والسماء بنيناها بأيد ... ))سؤال عن معىن قوله تعاىل: 

أيدينا ؟ ال ؛ لو قلنا األيد بأيـدي اهللا لقلنـا علـى اهللا مـا مل يقلـه بأيد أي بقوة ؛ هل أضاف اهللا األيدي إليه ؟ قال ب

  أي قوية عظيمة . (( وبنينا فوقكم سبعا شدادا ))؛ واأليد يف اللغة العربية يعين القوة ، وانظر إىل قوله تعاىل: 

  سؤال عن الزم القول هل هو الزم له ؟

يشـرتط أن  وهـو ... تعاىل عامل مبا يرتتب على قولـه ؛ وأمـا غـريأما قول اهللا ورسوله فالزمه الصحيح حق ؛ ألن اهللا 

كـذلك ؛ وأمـا غـري اهللا ورسـوله فـالزم قولـه   يكون الزمه صحيحا لـئال يـأيت آت فيقـول هـذا مـن الزم كـالم اهللا ولـيس



ني قـال القـول ليس قوال الزما إال أن يلتزمه ؛ وذلك ألنه رمبا ال يقبل بأنه مـن الزم قولـه ورمبـا ال يكـون علـى بالـه حـ

  فإذا ذكر له هذا الالزم وكان باطال رجع .

 واهللا تقـول الذي غير منهم طآئفة بيت عندك من برزوا فإذا طاعة (( ويقولونأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 غيـر عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون وكيال أفـال باهللا وكفى اهللا على وتوكل عنهم فأعرض يبيتون ما يكتب

 وإلـى الرسـول إلـى ردوه ولـو بـه أذاعـوا الخـوف أو األمـن مـن أمـر جـاءهم كثيـرا وإذا اختالفا فيه لوجدوا اهللا

 قلــيال إال الشــيطان التبعــتم ورحمتــه علــيكم اهللا فضــل ولــوال مــنهم يســتنبطونه الــذين لعلمــه مــنهم األمــر أولــي

 أشـد واهللا كفـروا الـذين بـأس يكـف أن اهللا عسـى المـؤمنين وحـرض نفسـك إال تكلف ال اهللا سبيل في فقاتل

  )) . تنكيال وأشد بأسا

(( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفـة مـنهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

مــن فوائــد اآليــة  . غيــر الــذي تقــول واهللا يكتــب مــا يبيتــون فــأعرض عــنهم وتوكــل علــى اهللا وكفــى بــاهللا وكــيال ))

وجـل للرسـول عليـه الصـالة والسـالم  األول: يبـني اهللا عـز كرمت ؛ اذكر ما أخذنا من فوائدها لـئال يتكـرر اقـرأ ؟اليت ذ 

(( ويقولـون طاعــة فـإذا بـرزوا مـن عنــدك بيـت طائفـة مــنهم أن مـن النـاس مـن يـؤمن ظــاهرا ويكفـر باطنـا ؛ لقولـه: 

جيـب أن يكـون صـرحيا بينـا ال يظهـر للنـاس وجـه  ثـاين: التحـذير مـن النفـاق ، وأن اإلنسـانال . غير الـذي تقـول ))

وإذا اختفــى عــنهم أعطــاهم وجهــا آخــر ؛ وهلــذا جتــدون أحســن مــن الشــخص الصــادق الــذي ال يبــايل وال ميــال وال 

الثالـث: بطـالن التقيـة  تأخذه يف اهللا لومة الئم ؛ وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سـواء .

ة دينا ؛ من أين تؤخذ ؟ من ديد اهللا عزوجل هؤالء الذين يتظـاهرون بالطاعـة ويبيتـون خـالف اليت يتخذها الرافض

 (( يكتـب ))الرابـع: إثبـات الفعـل هللا عزوجـل ؛ لقولـه:  (( و اهللا يكتـب مـا يبيتـون )) .الطاعة ؛ وذلـك يف قولـه: 

ه ؟ الثــاين هــو املــراد ؛ لكــن مــا فعــل لكــن هــل املــراد بــذلك أنــه يكتبــه هــو بنفســه جــل وعــال مباشــرة ؟ أو يــأمر بكتابــ

(( كـال بـل بأمر اآلمر فهو منسـوب إليـه وإال فالـذين يكتبـون أعمـال العبـاد هـم املالئكـة ؛ لقـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

؛ ويصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا وعرفــا ؛  تكــذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين كرامــا كــاتبين ))

بــن العــاص مدينــة الفســطاط ؛ ومعلــوم أن عمــرو العــاص مل يباشــرها بنفســه ولكــن أمــر بــه ؛ وهلــذا يقــال: بــىن عمــرو 

(( ويقـال: بـىن األمـري قصـرا ؛ هــل هـو الـذي يضـع اللــنب والطـني ؟ ال ، ولكنـه أمـر بــذلك ؛ ومـن ذلـك قولـه تعــاىل: 

يـده كمـا خلـق آدم بيـده ؛ لـيس باشـرها عزوجـل ب والسماء بنيناها بأيد )) (( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ))

(( ثـم اسـتوى إلـى السـماء وهـي دخـان فقـال لهـا ولـألرض ائتيـا طوعـا أو  لكنه قال: كن فيكون ؛ لقوله تعـاىل: 

  كرها قالتا أتينا طائعين )) .



ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مـنهم غيـر الـذي تقـول واهللا يكتـب  تتمة فوائد اآلية الكرمية: ((

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك  . ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على اهللا وكفـى بـاهللا وكـيال ))

ــرزوا مــن عنــدك بيــت وتعــاىل ــر الــذي تقــول واهللا يكتــب مــا يبيتــون : (( ويقولــون طاعــة فــإذا ب طائفــة مــنهم غي

مــن فوائــد اآليــة الــيت ذكــرمت ؛ اذكــر مــا أخــذنا مــن فوائــدها  . فــأعرض عــنهم وتوكــل علــى اهللا وكفــى بــاهللا وكــيال ))

األول: يبني اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم أن من الناس من يؤمن ظـاهرا ويكفـر باطنـا  لئال يتكرر اقرأ ؟

الثــاين: التحــذير مــن  (( ويقولــون طاعــة فــإذا بــرزوا مــن عنــدك بيــت طائفــة مــنهم غيــر الــذي تقــول )) .قولــه: ؛ ل

النفــاق ، وأن اإلنســان جيــب أن يكــون صــرحيا بينــا ال يظهــر للنــاس وجــه وإذا اختفــى عــنهم أعطــاهم وجهــا آخــر ؛ 

يف اهللا لومة الئم ؛ وهـذا هـو الواجـب وهلذا جتدون أحسن من الشخص الصادق الذي ال يبايل وال ميال وال تأخذه 

الثالث: بطالن التقية اليت يتخـذها الرافضـة دينـا ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟  على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء .

(( و اهللا يكتـب من ديـد اهللا عزوجـل هـؤالء الـذين يتظـاهرون بالطاعـة ويبيتـون خـالف الطاعـة ؛ وذلـك يف قولـه: 

لكـن هـل املـراد بـذلك أنـه يكتبـه هـو بنفسـه  (( يكتـب ))بـع: إثبـات الفعـل هللا عزوجـل ؛ لقولـه: الرا . ما يبيتون ))

جــل وعــال مباشــرة ؟ أو يــأمر بكتابــه ؟ الثــاين هــو املــراد ؛ لكــن مــا فعــل بــأمر اآلمــر فهــو منســوب إليــه وإال فالــذين 

ذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين  (( كــال بــل تكــيكتبــون أعمــال العبــاد هــم املالئكــة ؛ لقــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

؛ ويصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا وعرفــا ؛ وهلــذا يقــال: بــىن عمــرو بــن العــاص مدينــة  كرامــا كــاتبين ))

الفســطاط ؛ ومعلــوم أن عمــرو العــاص مل يباشــرها بنفســه ولكــن أمــر بــه ؛ ويقــال: بــىن األمــري قصــرا ؛ هــل هــو الــذي 

(( والســماء بنيناهــا بأيــد )) (( أأنــتم أشــد أمــر بــذلك ؛ ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:  يضــع اللــنب والطــني ؟ ال ، ولكنــه

لـيس باشـرها عزوجـل بيـده كمـا خلـق آدم بيـده ؛ لكنـه قـال: كـن فيكـون ؛ لقولـه تعــاىل:  خلقـا أم السـماء بناهـا ))

ومــن  )) . (( ثــم اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان فقــال لهــا ولــألرض ائتيــا طوعــا أو كرهــا قالتــا أتينــا طــائعين

ــذين فوائــدها: أن املنــافقني حيرصــون علــى أن خيفــوا أعمــاهلم وهلــذا ... لــيال ؛ لقولــه:  (( بيــت طائفــة مــنهم غيــر ال

ومن فوائدها: أن قول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كقـول اهللا يف وجـوب طاعتـه وتـرك مـا ـى عنـه ؛  تقول )) .

ومـن فوائـدها: إثبـات األفعـال  ل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسـلم .وجهه أنه حذر هؤالء الذين يبيتون غري ما يقو 

فـــإن قـــال قائـــل: لقـــد فســـرمت الكتابـــة هنـــا  (( واهللا يكتـــب )) .االختياريـــة الـــيت تكـــون مـــن فعـــل اهللا ؛ لقولـــه تعـــاىل: 

لـذي دلـت عليـه بكتابة املالئكة ؟ قلنا: ولكـن كتابـة املالئكـة وقعـت بـأمره واألمـر مـن الصـفات االختياريـة ، وهـذا ا

اآليــة الكرميــة ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة واجلماعــة مــن أن أفعــال اهللا أفعــال اختياريــة ، وذهــب أهــل التعطيــل إىل أن 

اهللا ليس له أفعال اختيارية تقوم به وأنه ال ميكن أن يتجدد له فعـل ألـم يـدعون أنـه ال يقـوم احلـادث إال حبـادث ، 



دوا أن مــن ال يفعــل نــاقص ومــن يفعــل كامــل ، الشــك أن مــن يفعــل أكمــل وهــذا باطــل بــل نقــول هلــم عكــس مــا أرا

(( ممن ال يفعل ؛ فالصـفات االختياريـة وهـي الصـفات الفعليـة الشـك أـا مـن كمـال اهللا عزوجـل ، قـال اهللا تعـاىل: 

ومـن  لـم .وال كتابـة إال بعـد ع (( يكتـب ))؛ لقولـه: ومـن فوائـدها: إثبـات العلـم هللا  إن ربك فعـال لمـا يريـد )) .

ولكـن هـل هـذا يعـين  (( فأعرض عنهم وتوكـل علـى اهللا ))؛ لقوله:  فوائدها: اإلعراض عمن أئسنا من إصالحهم

إعــراض املطلــق حبيــث أن ال جنيــد علــيهم الكــرة مــرة ثانيــة ؟ فــاجلواب: ال ، إمنــا نعــرض عــنهم مــا دمنــا قــد أئســنا مــن 

يعين اعتمد عليـه يف جلـب املنـافع  (( وتوكل على اهللا ))ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا ؛ لقوله:  صالحه .

ودفــع املضــار ، مبعــىن أنــك ال ترجــوا حصــول املنــافع إال منــه وال دفــع املضــار إال منــه ســبحانه وتعــاىل ؛ والتوكــل علــى 

وهـل جيـوز أن يطلـق هـذا اللفـظ علـى  سبحانه وتعاىل . اهللا معناه تفويض األمر إليه وصدق االعتماد عليه والثقة به

مــا بينهــا وبــني التوكــل علــى اهللا أن  املخلــوق فيقــول توكلــت علــى فــالن يف شــراء ســيارة يل ؟ جيــوز ، والفــرق بينهمــا

التوكــل علــى اهللا تفــويض مطلــق يعتقــد املتوكــل فيــه أنــه مفتقــر إىل اهللا عزوجــل ؛ أمــا هــذا فهــو تفــويض مقيــد ، مث إن 

توكـل يــرى أن املتوكــل عليـه يف رتبــة أقــل مـن رتبتــه ، فهــذا هـو الفــرق ؛ لكــن إن ... اإلنسـان هــذا القــول " توكلــت امل

ومــن فوائــدها: كفايــة اهللا ســبحانه وتعــاىل ملــن توكــل عليــه ؛  علــى فــالن " وعدلــه بقولــه " وكلــت فالنــا " كــان خــريا .

؛ ذكـر بعـض املفسـرين علـى  كـل علـى اهللا فهـو حسـبه ))(( ومـن يتو وهـذا كقولـه:  (( وكفى باهللا وكـيال ))لقوله: 

(( اذكرنــي عنــد ربــك فأنســاه الشــيطان ذكــر ربــه قــول اهللا تبــارك وتعــاىل عــن يوســف أنــه قــال للــذي جنــا منهمــا: 

أن اهللا تعاىل قدر أن ينسى هذا الرجـل املوسـق ألن يوسـف ملـا قـال اذكـرين عنـد فلبس في السجن بضع سنين )) 

عتمـاد علـى هـذا السـيد ، هكـذا ادعـى واهللا أعلـم ، وقـد يقـال: إن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـدر أن ربك صار فيه نـوع ا

(( أفــال ينســى هــذا الرجــل مــن أجــل ابــتالء يوســف حــىت يــتم لــه الصــرب بــأنواع ثــالث . مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

اطفــة ؛ فــأين املعطــوف عليــه ؟ إذا  اهلمــزة هنــا لالســتفهام ، والفــاء ع (( أفــال ))أوال اإلعــراب  ))يتــدبرون القــرآن 

كانت الفاء حرف عطف فأين املعطوف عليه ؟ فأال ؛ فيها قوالن ؛ القول األول أن اهلمـزة داخلـة علـى حمـذوف ، 

تقـــديره: أغفلـــوا فـــال يتـــدبرون القـــرآن ؛ أو أنـــه مـــا ســـبق ؛ فيكـــون موضـــع اهلمـــزة بعـــد الفـــاء ولكـــن قـــدمت ألن هلـــا 

أيســر ، األول أقــرب للقواعـد ألنــه يكــون هنـاك شــيء مقــدر معطـوف عليــه ؛ والثــاين  الصـدارة ؛ األول أقــرب والثـاين

  أسهل وأيسر ؛ ألنه ال حيتاج إىل تقدير ، ورمبا يف بعض األحيان يصعب عليك جدا أن تعني هذا احملذوف .

عـل الشـرط فيهـا ؟ فيها لو الشـرطية ، فمـا هـو ف (( ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ))وقوله: 

واعلـم أن لـو  (( لوجـدوا )) (( لوجـدوا فيـه اختالفـا كثيـرا ))وجـواب الشـرط  (( كـان مـن عنـد غيـر اهللا ))قولـه: 

(( لـو كـان مـن عنـد غيـر اهللا لوجـدوا فيـه إن كان جوابه مثبتا فإنه يقرتن بالالم دائما أو غالبا كمـا يف هـذه اآليـة: 



(( لــو وقــد حتــذف الــالم كقولــه تعــاىل:  (( لــو نشــاء لجعلنــاهم حطامــا ))وكمــا يف قولــه تعــاىل:  اختالفــا كثيــرا ))

لكنــه قليــل ؛ أمـــا إذا كــان خــربه منفيــا فـــإن الغالــب حــذف الـــالم ؛ ووجــه أن الــالم تفيـــد  )) نشــاء جعلنــاه أجاجـــا

ا جــاء عمــرو ؛ لكــن قــد تقــرتن التوكيــد والنفــي يضــاف التوكيــد ، فتقــول: مــا جــاء زيــد مــا جــاء عمــرو ، وال تقــول: ملــ

  الالم أحيانا مع وجود النفي مبا ، كقوله: 

  ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                         

 (( أفــال يتــدبرون القـــرآن ))يقــول اهللا عزوجــل موخبـــا هــؤالء:  لــو نعطــى اخليــار ملــا افرتقنــا ، واألفصـــح مــا افرتقنــا .

اإلنسـان أي يتـأملون ويتفكـرون ، مـأخوذ مـن كـون  (( يتدبرون )) زة هنا للتوبيخ ، استفهام مبعىن التوبيخ ، وواهلم

يعين معاين تدبرها وتفهمها ؛ والقرآن فعالن أي على وزن فعـالن ؛ وهـل هـو مبعـىن مفعـول أو يأمل الشيء إدبارا و 

يـل إنـه مبعـىن املفعـول ، وحـىت لـو قلنـا إنـه مصـدر بنـاء هو مصدر ؟ قيل إنه مصدر وأنـه مثـل الشـكران والغفـران ؛ وق

فهو مبعىن املفعول معىن ؛ ألن القرآن مبعىن املقروء ، واملقـروء هـل معنـاه املتلـو أو امـوع ؟ هـل مـن قـرى يقـرى يعـين 

والصـحيح أنـه مجع وجيمع ومنه القرية ألا جتمع الناس ؟ أو من قـرأ يقـرأ مبعـىن تـال ؟ فيـه أيضـا ألهـل اللغـة قـوالن ، 

مــن هــذا ومــن هــذا ؛ فــالقرآن متلــو وجممــوع ، جممــوع حــروف بعضــها إىل بعــض ؛ واملــراد بــالقرآن كــالم اهللا عزوجــل 

(( ولو كـان مـن عنـد غيـر  الذي أنزله على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم املتعبد بتالوته املعجز بأسلوبه ومعناه .

(( لوجـــدوا فيـــه قـــرآن يعـــين لـــو كـــان القـــرآن مـــن عنـــد أحـــد غـــري اهللا اســـم كـــان يعـــود علـــى ال اهللا )) (( لـــو كـــان ))

أي لوجــدوا فيــه تناقضــا إمــا يف املعــىن وإمــا يف األســلوب أو غــري ذلــك ؛ لكــن اختالفــا كثــريا لــيس  اختالفــا كثيــرا ))

(( لــه: ال ؛ لكــن قو   . وإذا كــان مــن عنــد اهللا فهــل  جيــدون فيــه اختالفــا قلــيال ؟ اختالفــا قلــيال بــل اخــتالف كثــري

بيــان لواقــع مــا كــان مــن عنــد غــري اهللا ، ولــيس هــذا قيــدا يف أنــه لــو كــان مــن عنــد اهللا لوجــدوا فيــه  اختالفــا كثيــرا ))

 عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون (( فـالفوائد اآليـة:  وجل . إذ أنه ال اختالف يف كتاب اهللا عزاختالفا قليال 

تـدبر القـرآن ؛ وجـه ذلـك  هذه اآلية الكرميـة فوائـد ؛ منهـا: احلـث علـىيف  كثيرا )) . اختالفا فيه لوجدوا اهللا غير

؟ توبيخ من مل يتدبر ، وإذا كان من ال يتدبر القـرآن يـوبخ فمـن تـدبره يثـىن عليـه وميـدح ؛ إذا ففيـه حـث علـى تـدبر 

يقولـــون  ومــن فوائـــدها: الــرد علــى مـــن يقــول إن آيـــات الصــفات جمهولــة املعـــىن وهــم أهــل التفـــويض الــذين القــرآن .

فرضـــنا بالنســـبة آليـــات الصـــفات أن نتلوهـــا فقـــط وأن ال نـــتكلم يف معناهـــا ألن معناهـــا جمهـــول ؛ فيقـــال هلـــم: كلمـــة 

القــرآن عامــة تشــمل آيــات الصــفات وغريهــا ، واهللا تعــاىل وبــخ مــن مل يتــدبره ؛ وعلــى هــذا أو والزم هــذا أن يكــون 

إىل معنــاه حــث علــى متعــذر أو متعصــب ؛ وعلــى هــذا لآليــات معــىن ؛ ألن احلــث علــى تــدبر مــا ال ميكــن الوصــول 

فـإن قـال قائـل: إذا قلـتم إن آيـات الصـفات غـري جمهولـة  فيكون احلث من كالم اللغو وينـزه عنـه كـالم اهللا عزوجـل .



(( لــيس  املعــىن وإــا معلومــة فهــل يلــزم مــن ثبــوت املعــىن مماثلــة املخلــوق ؟ فــاجلواب: ال ، ال يلــزم ؛ ألن اهللا يقــول: 

؛ إذا لو كان ال ميكن إثبـات إال بإثبـات مماثلـة لكـان ففي اآلية إثبات ونفي  ه شيء وهو السميع البصير ))كمثل

فـإن قـال قائـل: وهـل ميكـن  يف اآلية تناقض ، تناقض ظاهر ؛ إذا آيـات الصـفات معلومـة املعـىن لكـن بـدون متثيـل .

(( بـل يـداه مبسـوطتان ينفـق كيـف يشـاء عـاىل: إثبات معىن بـدون متثيـل ؟ فـاجلواب: نعـم ، ولنضـرب مـثال لقولـه ت

وأهل التأويل يقول معناها النعمـة والقـدرة ؛ وأهـل  (( بل يداه ))فأهل التفويض يقولون ال نعلم ما املراد بقوله:  ))

وأبعــاض لنــا ، اليــد مــثال جــزء منــا ؛ لكنــه ال ميكــن إطــالق كلمــة جــزء أجــزاء  يقولــون معنــاه اليــد احلقيقــة الــيت الســنة

شيء من صفات اهللا ؛ ألن اجلزء ما ميكن انفصاله عن الكل ؛ وبالنسـبة ليـد اهللا وقـدم اهللا وعـني اهللا ال ميكـن  على

كيـف ميكـن أن  فيها هذا املعىن ؛ إذا نقول هللا يد حقيقية يطوي السـماء بيمينـه واألرض مجيعـا قبضـته يـوم القيمـة .

هد اآلن للجمــل يــد وتشــاهد للهــر يــد ، يعــين تشــاهد نتصـور يــد بــدون مماثلــة ؟ نقــول هــذا أمــر ســهل ؛ ألســت تشــا

مضـــمون هـــذه اجلملـــة ؟ اجلـــواب: بلـــى ، نشـــاهد ؛ وهـــل يلـــزم مـــن إثبـــات اليـــد للجمـــل أو للهـــر أن تكـــون اليـــدان 

ومــن فوائـــدها: أن القـــرآن ال اخــتالف فيـــه وال تنـــاقض ؛  متمــاثلتني ؟ ال ، ال يلـــزم ؛ بــل حنـــن نشـــاهد أــا خمتلفـــة .

فلــو قــال قائــل: إننــا جنــد يف كتــاب اهللا مــا  ان مــن عنــد غيــر اهللا لوجــدوا فيــه اختالفــا كثيــرا )) .(( ولــو كــلقولــه: 

إمـا لقصـور  ظاهره التعارض فكيف يتفق مع هذه اآلية ؟ نقول: إذا رأيـت شـيئا يف كتـاب اهللا ظـاهره التعـارض فهـذا

كـم االحتمـاالت ؟ ثالثـة ، نقـول مـا فيـه تنـاقض ؛ لكـن أنـت   لفهمك وإما لقلة يف علمك وإمـا لسـوء يف قصـدك ؛

فإما لقصور فهمك يعين أن فهمك رديء قاصر أو لقصور علمك يعـين هنـاك علـم يبـني اجلمـع  إذا ظننت التناقض

قصــدك ؛ ألن اإلنســان إذا كــان قصــده ســيئا فإنــه ال يوفــق ؛  بينهمــا ولكنــك مل يبلغــك هــذا العلــم ؛ وإمــا لســوء يف 

قصده سيئا ؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض ، ال يريد أن يصل إىل نتيجة سـليمة وهـي اجلمـع بـني كي فيكون 

االخـتالف ؛ وهلــذا جتـد املبتلــى ـذا الشــيء يشـكل عليــه آيـات واضــحة لـيس فيهــا تعـارض لكــن نظـرا إىل أنــه يــدور 

ه عليـه آيـات واضـحات ؛ ميكـن أن نزيـد يفتش لعل شيئا من اآليات يعارض بعضه بعضا جتده ـ والعيـاذ بـاهللا ـ يشـتب

احتماال رابعا وهو التقصري يف الطلب ، التقصـري يف الطلـب نتيجتـه عـدم العلـم لكـن إذا أردنـاه علـى أنـه سـبب رابـع  

فيه آيات متعارضة ظاهرا لكنها ال تتعـارض حقيقـة وهـي  كان جيدا ؛ وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أربعة .

العلمـاء وألفـوا فيهـا ومـنهم الشـيخ الشـنقيطي رمحـه اهللا يف كتابـه " دفـع إيهـام االضـطراب يف آيات متعـددة كثـري مـن 

ومــن فوائــدها: ضــعف اآلدمــي فيمــا يكتبــه ، وأنــه عرضــا ألي شــيء ؟  كتــاب وســط لكنــه مفيــد .آيــة كتــاب " وهــو  

متعــددة يف مســألة  فــإن قــال قائــل: هــل مــن ذلــك مــا يــروى عــن األئمــة رمحهــم اهللا مــن أقــوال لالخــتالف واخلطــأ .

واحدة ؟ اجلواب: نعم منه هذا ؛ لكن إمنـا يقـع عـن األئمـة لـيس عـن قصـد ولكنـه عـن زيـادة علـم ، واإلنسـان بشـر 



يزداد كل يوم علما ، فمثال اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا قـد يـروى عنـه يف مسـألة واحـدة عـدة روايـات ، وحنـن نعلـم أنـه مل 

ئا فشيئا ؛ وهلذا جتد عنـه يف ثبـوت اهلـالل ، ثبـوت اهلـالل يف رمضـان جتـد يتقصد رمحه اهللا ذلك لكن علمه يأيت شي

ومــن فوائــدها:  عنــه عــدة أقــوال حــىت إــم ذكــروا يف مذهبــه ســبعة أقــوال منهــا مخســة أقــوال نــص عليهــا رمحــه اهللا .

ن القـرآن مــن فإنـه يـدل علـى أ (( ولـو كــان مـن عنـد غيـر اهللا ))إثبـات أن القـرآن كـالم اهللا ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

عند اهللا عزوجل ؛ إذا كان من عند اهللا صار صفة مـن صـفاته هـل يكـون خملوقـا ؟ ال ، ال ميكـن أن يكـون خملوقـا ؛ 

ألنه صفة وهو صفة الفاعل أو صفة املوصوف الزمة له ليست بائنة منه ؛ مث لو قلنـا إنـه خملـوق بطـل األمـر والنهـي 

بطلــت الشــريعة ؛ كيــف ذلــك ؟ إذا قلــت إنــه خملــوق معنــاه أن اهللا خلــق ، لــو قلنــا إنــه خملــوق بطــل األمــر والنهــي ، و 

(( بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم صار مثال ، خلق مثل ما خيلق السماء ؛ هل السماء أمر فيها أمر وـي ؟ ال ، مـثال 

ا بــه شــيئا (( أقــم الصــالة ... )) (( أعبــدوا اهللا وال تشــركو خلــق اهللا حروفــا علــى هــذه الصــورة ال تفيــد شــيئا ؛  ))

إذا قلنـا إــا خملوقــة لــيس فيهــا أمــر ولـيس فيهــا ــي ، حــروف خلقــت علــى هـذا الشــيء فقــط لــيس فيهــا أمــر وال  ))

أن القول بـأن القـرآن خملـوق يبطـل الشـريعة ؛ ألنـه  سمع كالم ابن القيم رمحه اهللا .ي ؛ وهلذا كنا نتعجب حينما ن

فتأملنـا ووجـدنا الصـدر أنـه إذا كـان خملوقـا صـار عبـارة عـن صـورة   يبطل األمر والنهي ، فنقول: كيـف يتصـور هـذا ؟

ومـن فوائـدها:  كالم خلق اهللا عزوجل مـا يتعلـق ـا أمـر وال ـي كمـا لـو صـورت سـيارة أو بنـاء أو مـا أشـبه ذلـك .

؛ لكــن عنديــة قــد تكــون صــفة وقــد تكــون قربــا ؛ وهــو كــذلك  ؛إثبــات العنديــة هللا أي أن الشــيء يكــون مــن عنــده 

أيش العندية هذه ؟ قرب ؛ ألـا ... بائنـة عـن  (( إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادتي ))وله تعاىل: فق

((  وإذا مث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  اهللا عزوجـــل ؛ وإذا قلـــت: القـــرآن مـــن عنـــد اهللا ؟ هـــذه صـــفة ، عنديـــة صـــفة .

ل وإلــى أولــي األمــر مــنهم لعلمــه الـــذين جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولـــو ردوه إلــى الرســو 

. هــذه اآليــة فيهــا اإلعــراب ،  يســتنبطونه مــنهم ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه التبعــتم الشــيطان إال قلــيال ))

أيــن فعــل الشـــرط ؟ ...  (( إذا جــاءهم أمــر مــن األمـــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ))فيهــا أدوات الشــرط متعــددة ، 

(( ولــو ردوه إلــى الرســـول وإلــى أولـــي وهـــذا الشــرط جيــزم أو ال ؟ ال جيـــزم ؛ وقــال:  (( أذاعــوا بــه ))واجلــواب ؟ 

ــذين يســتنبطونه مــنهم )) وجــواب  (( ردوه ))أيضــا فيهــا شــرط وهــو " لــو " وفعــل الشــرط  األمــر مــنهم لعلمــه ال

ان إال (( ولـــو ال فضـــل اهللا علـــيكم ورحمتـــه التبعـــتم الشـــيط ؛ و (( لعلمـــه الـــذين يســـتنبطونه مـــنهم ))الشـــرط 

؛ لكنهــا ليســت مــن النــوع األول ، وتســمى حــرف أيــش ؟ لــوال ، حــرف امتنــاع لوجــود ؛  هــذا أيضــا شــرط قلــيال ))

وقــد تقامســت هــذه الكلمــات الــثالث " لــو ، وملــا ، ولــوال " تقامســت الوجــود والعــدم ؛ فلــو حــرف امتنــاع االمتنــاع ، 

؛ وملـا ؟ حـرف وجـود لوجـود ، ملـا جـاء زيـد جـاء عمـرو تقول: لو جاء زيد جلاء عمرو ، إذا مل جييء عمرو وال زيـد 



إذا امتنـع اتبـاع الشـيطان ألجـل وجـود (( لوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعـتم )) ؛ ولوال ؟ حرف امتناع لوجود 

جـواب  (( التبعـتم ))ذكـرمت أن قولـه:  (( ولو ال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم ))فضل اهللا عزوجل ؛ وقوله: 

؟ حمــذوف ؛ ولــوال فضــل  (( فضــل )) (( ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه ))فــأين خــرب املبتــداء يف قولــه: الشــرط 

  اهللا عليكم ورمحته موجود ، كذا ؟ يقول ابن مالك:

  وبعد لوال غامدا حذف الخبر حتمه                                     

هــذا مســتثىن مــن اتبــاع أو مــن التــابعني ؟ نعــم األمــران ،  )) (( التبعــتم الشــيطان إال قلــيال )) (( إال قلــيالوقولــه: 

حيتمل األمرين الشك ، التبعتم الشيطان يف كل ما تفعلون إال قلـيال مـن أفعـالكم ؛ أو التبعـتم الشـيطان كلكـم إال 

(( قلــيال مــنكم ؛ يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن البالغــة مــا يســمى جبنــاس يعــين جمانســة ففــي أي كلمــة هــي ؟ أمــر وأمــن 

وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن )) ... ؛ أليــش نــاقص ؟ اخــتالف احلــرف راء ونــون ؛ أمــا إذا قيــل: عبــاس عبــاس إذا 

الفضــل  ؛اهتــدم الوضــع   والفضــل فضــل والربيــع ربيــع ؛ هــذا أيــش ؟ هــذا جنــاس ثــاين ، عبــاس علــم ، عبــاس صــفة 

(( وإذا يقــول اهللا عزوجــل:  األربعــة . أحــد ، ربيــع صــفة علــم اســم الرجــل امســه الربيــعالربيــع  ؛علــم ، فضــل صــفة 

يعــين إذا جـاء هــؤالء بالشـيء ممــا خيــاف أو ممـا فيــه األمـن أذاعــوا بــه  جـاءهم أمــر مــن األمــن أو الخـوف أذاعــوه ))

يعــين نشــروه علــى فهمهــم اخلــاطئ ال علــى الصــواب ؛ ألــم لــيس عنــدهم ... يف فهــم كتــاب اهللا عزوجــل ؛ وهــذه 

فتجــدهم يــذيعون األمــر مــن ألم أو اخلــوف مــع أن األمــن لــيس فيــه أمــن  يتــدبرون القــرآن ))(( أفــال نتيجــة لقولــه: 

 (( الرسـل )) و (( ولـو ردوه إلـى الرسـول ))واخلوف ليس فيه خوف لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا ؛ يقول: 

 ى أولـي األمـر مـنهم ))(( وإلـهنا أل فيها للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، وهو حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

أولوا األمر هنا يتعني أم علماء ألم هم أهل العلم الذين ورثوا النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـد موتـه والـذين 

(( لعلــم الـذين يســتنبطونه وهـم العلمـاء  (( وإلــى أولـي األمـر مــنهم ))شـاركوه فيمـا شـاركوه فيــه يف حـال حياتـه ؛ 

ـــــذين يســـــتنبطونه ))لـــــم األمـــــر علـــــى وجـــــه املـــــراد مـــــن األمـــــن أو اخلـــــوف أي ع مـــــنهم )) (( لعلمـــــه )) أي  (( ال

يســــتخرجونه ؛ وأصــــل اســــتنباط أصــــله مــــن نــــبط يعــــين اســــتخرج املــــاء ، ومســــي اســــتخراج املــــاء اســــتنباطا ألنــــه كــــان 

ن مـراد يستخرجه فيما سبق األنباط الذين ليسوا من العرب ، هم الذين حيفـرون للمـاء حـىت يصـلوا إىل غايتـه ؛ ولكـ

(( مث قـال:  االستنباط يف األلفاظ هو استخراج املعامل أي معاملـه الـذين يسـتخرجون املعـامل الـيت ختفـى علـى هـؤالء .

صـدق اهللا عزوجـل ، لـو ال فضـله أي عطائـه ، ورمحتـه أي  ولو ال فضل اهللا علـيكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان ))

(( ، ل بــل املــراد مثــرات هــذا الصــفة وهــو إحســانه عزوجــل إلينــا إحســانه ؛ فــاملراد بالرمحــة هنــا لــيس صــفة اهللا عزوجــ

ولكـن اهللا عزوجـل يتفضـل علـيكم ويـرمحكم فيعصـمكم مـن  ولوال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان ))



هو على ما سلف قلنا حيتمل أن يكـون املـراد إال قلـيال مـنكم ، أو أن املـراد مـن أعمـالكم  (( إال قليال ))الشيطان 

مــن فوائــدها: احلــرص علــى عــدم  . (( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ... ))فوائــد اآليــة:  .

(( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف إذاعــة الشــيء إال بعــد تــيقن مــن معنــاه واملعرفــة ــا ؛ يؤخــذ مــن قولــه: 

ومن فوائدها: ما جـرت بـه العـادة  هو األصل .وهذا استنكار بل هذا إنكار إليهم مث أرشدهم إىل ما  أذاعوا به ))

: (( ولو ردوه إلـى الرسـول يف أن اهللا عزوجل إذا ى عن شيء بني وجها آخر غري منهي عنه ؛ يؤخذ ؟ من قولـه

أحسـنت ، وهـذه قاعـدة جـاءت يف القـرآن الكـرمي وجـاءت يف السـنة النبويـة ، يف القـرآن  وإلى أولى األمر مـنهم ))

جـاء بـدهلا ، جـاء بـدل هـذه الكلمـة مباحـة ؛ يف  ها الذين آمنـوا ال تقولـوا راعنـا وقولـوا انظرنـا ))(( يا أيالكرمي: 

السنة ملا جيء إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بتمر جيـد وسـأل مـن أيـن هـذا ؟ قـال كنـا نأخـذ الصـاع مـن هـذا 

ديء بالـدراهم مث اشـرتي متـرا جيـد ؛ إذا ال بصاعني والصاعني بالثالث ؛ فقال ردوه ، مث أرشدهم فقال بع التمر الـر 

ينبغي لإلنسان املبني للناس أحكام شريعة اهللا إذا اهم عن شيء حـىت يفـتح هلـم البـاب ، بـاب أيـش ؟ بـاب احلـل 

يعين ... إنسان يعامل معاملة بذويه فقلت يا أخي هذا حرام ما جيوز ، ومعاملته كله على هـذا النـوع أي علـى أـا 

. ؛ إذا قلت هذا حرام هذا ربا البـد أن تفـتح لـه بـاب البيـع احلـالل حـىت يهـون عليـه تـرك مـا كـان معتـادا ربوية مل ..

له وينتقل إىل احلالل بسهولة ؛ ألن صرف اإلنسان عما كان يعتاده صعب جـدا ؛ وهكـذا ينبغـي لطالـب العلـم إذا 

  هذا .الشيء احلالل ؛ ويأيت إن شاء اهللا  ذكر للناس شيئا حمرما أن يذكر هلم ما يستغنون به عن هذا احملرم من

وهذا ليس بصحيح ؛ بل الوفاق هو الرمحـة ؛ لقولـه تعـاىل:  ( اختالف أمتي رحمة )ورد فيه حديث ليس بصحيح 

ولـــو صــــح احلـــديث لكـــان املعـــىن اخــــتالف أمـــيت رمحـــة مبعــــىن أن  (( وال يزالـــون مختلفـــين إال مــــن رحـــم ربـــك ))

املختلفني فيما يسـوغ فيـه اخلـالف ال يـأمثون ؛ لكـن عجيـب مـن العامـة ، العامـة إذا أرادوا شـيئا أتـوا بـنص ولـو كـان 

ضعيفا مث فسروا النص مبا يريـدون ، تـأيت ... الشـخص يسـتفتيك عـامي ويقـول هـذا حـالل أو حـرام ؟ هـذا حـرام ؛ 

وح إىل عامل آخر يقـول هـذا حـالل ؛ فيحـتج ويقـول اخـتالف أمـيت رمحـة ، اهللا رمحـين ـذا الرجـل الـذي قـال هـذا ير 

حالل ؛ يستفتيك إنسان يف شيء تقول هذا واجـب ، إذا ... يـذهب إىل عـامل آخـر يقـول ال هـذا مـا هـو بواجـب 

املـــا يقـــول أنـــا أريـــد أن أتعجـــل يف اليـــوم ؛ ويـــش يقـــول ؟ احلمـــد هللا ، اخـــتالف األمـــة رمحـــة ؛ .. اإلنســـان يســـتفيت ع

الثــاين عشــر هــل جيــوز أن أرمــي قبــل الــزوال وأنصــرف ؟ يقــول ال ، مــا جيــوز ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

... مـن مزدلفـة ؛ فـدل هـذا وقت هذا الرمي مبا بعد الـزوال ومل يـأذن للضـعفاء أن يرمـوا قبـل الـزوال كمـا أذن هلـم يف 

، النــاس اآلن يف احلاجـــة نوســع هلــم ، خــل يرمـــي  ه رخصـــة ؛ يــروح لعــامل آخــر قـــال ال مــا فيــه بــأسعلــى أنــه مــا فيــ

وميشي ؛ فريجع إليه ويقول احلمد هللا اختالف األمة رمحة ؛ أخذت الفتوى عندي ؟ قال ال ، وميشـي ؛ فيقـال هـذا 



االخـتالف الشـك أنـه شـر مـن غلط ؛ واحلاصل أن هـذا احلـديث ال يصـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه آلـه وسـلم وأن 

الوفــاق وأن الرمحــة يف الوفــاق ؛ ولكــن كمــا قلــت لكــم لــو صــح احلــديث لكــان املعــىن أن املختلفــني مرحومــون فيمــا 

  ألم جمتهد واتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر . يسوغ فيه اخلالف

  هل يقال إن كالم اهللا تعاىل يتفاضل ؟

(( املتكلم به ال يتفاضل أبدا ؛ ألنه كالم واحد ؛ أما باعتبار معناه وأسلوب فإنـه خيتلـف كالم اهللا عزوجل باعتبار 

(( تبت يدا أبي لهـب وبني سـورة  (( قل هو اهللا أحد ))تعدل ثلث القرآن ، قارن بني سورة  قل هو اهللا أحد ))

هال ال يــؤثر يعــين إثــارة القلــب ، جتــد فرقــا عظيمــا يف املعــاين ؛ كــذلك يف األســلوب ، أحيانــا جتــد أســلوب لينــا ســ)) 

  وأحيانا جتده كالصواعق ... فيتفاضل من هذه الناحية ؛ أما باعتبار املتكلم به فهو ال يتفاضل ألنه كالم واحد .    

  ما معىن اإلرادة الكونية ؟

يفعـل هـذا أزيل بالشـك اإلرادة الكونيـة ـ بـارك اهللا فيـك ـ نوعـان: إرادة أن يفعـل ، وإرادة الفعـل املقـارن ؛ فـإرادة أن 

؛ واإلرادة املقــارن بالفعــل هــذه حادثــة ؛ أنــت اآلن عنــدما تريــد أن تفعــل شــيئا أن تــزور فــالن ، هــذه ســابقة ... ؛ 

  فعند الذهاب للزيارة هذه إرادة مقارنة بالفعل .

 الرســول إلــى ردوه ولــو بــه أذاعــوا الخــوف أو األمــن مــن أمــر جــاءهم (( وإذاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 إال الشــيطان التبعــتم ورحمتــه علــيكم اهللا فضــل ولــوال مــنهم يســتنبطونه الــذين لعلمــه مــنهم األمــر أولــي وإلــى

  . قليال ))

(( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ؛ تكلمنــا علــى هــذه اآليــة الكرميــة وهــي قولــه تعــاىل: 

  . الخوف أذاعوا به ))

  ؟ أمر مبعىن خرب . (( إذا جاءهم أمر ))،  أمر )) ((فما معىن قوله: 

  أي نشروه . (( أذاعوا به ))وما معىن قوله: 

  ؟  (( من األمن ))ما معىن قوله: 

  ؟ (( أو الخوف ))

يسـتخرجونه  (( يسـتنبطونه ))من املراد بالذين يسـتنبطونه ؟ العلمـاء ؛ ومعـىن  (( لعلمه الذين يستنبطونه ))قوله: 

  ، ويعرفون أن من احلكمة إذاعته أو عدم إذاعته .

إمـا أن يعـود إىل  مـا هـو هـذا االسـتثناء ؟ (( ولوال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان إال قلـيال ))قوله: 

  املتبعني أو إىل ما اتبعوه .



  . )) : (( وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ...تتمة فوائد اآلية

  من التعجل بنشر اخلرب ؛ ووجهه ؟ أن اهللا حكى ذلك ذاما له . يف هذه اآلية من الفوائد أوال: التحذير

ومن فوائدها: الرجوع إىل أويل األمر ؛ بل إىل الرسول يف حياتـه وإىل سـنته بعـد وفاتـه وإىل العلمـاء يف نشـر األخبـار 

  وإذاعتها .

ا علــى مــا حنــن فيــه اآلن ، حيــث إن كثــريا مــن النــاس يعلنــون األخبــار علــى ومــن فوائــدها: أن هــذه اآليــة تنطبــق متامــ

عوائمها وال يبالون ما يرتتب عليها من خري أو شر وال يزنون بني املصاحل بعضها مع بعض وال بني املفاسـد بعضـها 

أب املنـافقني ، مع بعض وال بـني املصـاحل وبـني املفاسـد ؛ يـذيعون الشـيء ينشـرونه بـدون حتقيـق وال ... وهـذا مـن د

 واهللا تقــول الـذي غيــر مـنهم طآئفـة بيــت عنـدك مـن بــرزوا (( فـإذاألن اهللا تعـاىل ذكـره يف هـذا الســياق يف سـياق 

  )) . يبيتون ما يكتب

وهـــذا كالتفســـري لقولـــه  (( وإلـــى أولـــي األمـــر مـــنكم ))ومــن فوائـــدها: أن أويل األمـــر حقيقـــة هـــم العلمـــاء ؛ لقولـــه: 

فـإن أويل األمــر يف هــذه اآليــة  الــذين آمنــوا أطيعـوا اهللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر مــنكم ))(( يــا أيهــا تعـاىل: 

تشـمل العلمــاء واألمـراء ؛ ولكــن العلمـاء يف مقدمــة إذ أن األمــراء ميثلـون ملــا يقـول العلمــاء مـن شــريعة اهللا ؛ فاألصــل 

شـريعة اهللا ؛ فهـم يف احلقيقـة تـابعون للعلمـاء ولـيس إذا هم العلماء ، واألمراء يلزمهم أن ينفذوا مـا قالـه العلمـاء مـن 

العلمــاء تــابعني هلــم اللهــم إال أن يقــدر اهللا أمــرا تــنعكس فيــه األحــوال وتكــون العلمــاء وراء األمــراء فــإن هــذا خــالف 

 وعكس إذ أن الواجب أن يكون األمراء خلف العلماء ؛ ألن العلماء عندهم من شريعة اهللا ما ليس عند األمراء .



: لعلموه ؛ فهنا إظهار يف موضع اإلضمار ؛ ألن األصل: ولو ردوه إىل ومل يقل (( لعلمه الذين يستنبطونه ))

فأظهر يف موضع اإلضمار هلذه  : (( لعلمه الذين يستنبطونه ))الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلموه ؛ لكنه قال

احلكمة إن هلؤالء هلم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط املاء ؛ وأنا قلت لكم يف الدرس املاضي أنه مأخوذ من 

ومن  استخراج املاء ألن األنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط املياه حني كان يف عهد األمة اإلسالمية جتزاها .

: (( ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعتم عزوجل علينا باتباع الشريعة ؛ لقولهفوائدها: بيان فضل اهللا 

(( ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يلجأ إىل اهللا عزوجل البتغاء الفضل ال إىل غريه ؛ لقوله:  . الشيطان ))

(( و الضالل ؛ نعم لقوله: ومن فوائدها: أنه ليس أمامنا إال سبيالن ؛ ما مها ؟ احلق أ ولوال فضل اهللا )) .

ويف هذا رد على  (( فماذا بعد الحق إال الضالل ))فإذا احلق أو الضالل ، قال اهللا تعاىل:  التبعتم الشيطان ))

ومن فوائدها: ذم من اتبع الشيطان ، وأنه قد ختلى اهللا عنه فلم يؤته من  القائمني باملنزلة بني منزلتني وهم املعتزلة .

بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان فإن قال قائل:  . (( التبعتم الشيطان ))اص ؛ لقوله: فضله الفضل اخل

أو طريق الرمحان ؟ قلنا: األمر واضح ، احلق بني ظاهر أبلج ، والباطل بني ال خيفى على أحد ؛ ما وافق شريعة 

(( مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  و امليزان .اهللا فهو طريق الرمحان ، وما خالف شريعة اهللا فإنه طريق الشيطان ، هذا ه

فعل أمر ؛ واخلطاب للرسول صلى  (( تقاتل ))الفاء للعاطفة  فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ... ))

وال يظهر أن يكون اخلطاب موجها ملن يتأتى خطابه  (( ال تكلف إال نفسك ))اهللا عليه وآله وسلم لقوله: 

(( ال تكلف إال  ؛ متعلق بقاتل (( في سبيل اهللا )) و نفسك وحرض المؤمنين )) (( ال تكلف إاللقوله: 

إشكال من حيث اإلعراب ؟ ... ؛  والقاعدة ؟ الرفع على أا نائب  يف هذه اآلية إشكال ما هو ؟ نفسك ))

اقع أن األمر فاعل ؛ هذا ما يتبادر إىل ذهن بعض الناس كالذي قرأ إن استثىن من حيوان يؤكل رأسه ؛ لكن الو 

نائب الفاعل مستثىن يعين ال تكلف أنت أحدا إال نفسك  (( ال تكلف إال نفسك ))ليس كذلك ؛ ألن قوله: 

يعين ال نكلفك أحدا من الناس بل نكلفك نفسك ؛ وعلى هذا فتكون النفس هنا يف مقام مفعول ثاين لنكلف 

أي حثهم على  إال نفسك وحرض المؤمنين ))(( ال تكلف  ؛ واملفعول األول هو نائب الفاعل املستثىن .

بأسهم أي شدم ، وعسى إذا جاء من اهللا عزوجل فليست  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))القتال 

للرتجي ألن اهللا تعاىل ال يرتجى إذ أن الرجاء يف مقابل الشيء الصعب إذ أن اهللا على كل شيء قدير ؛ وهلذا 

ولكن اهللا  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))رآن واجبة أي واقعة حتما قيل: عسى من اهللا يف الق

 (( واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال ))عزوجل جيعلها على هذه الصيغة حىت ال يأمل اإلنسان مكر اهللا عزوجل ؛ 

( ال تكلف إال (يقول اهللا عزوجل لنبيه عليه الصالة والسالم قاتل يف سبيل اهللا حىت وإن مل يقاتل معك أحد 



أما وظيفتك مع املؤمنني فهي وظيفة التحريض ، حرضهم على القتال لكنك مكلف م تأمث إذا مل  نفسك ))

يقاتلوا ، ال ، ليس كذلك ؛ مث إذا قاتلت وحرضت املؤمنني وقاتلوا فحينئذ يكون النصر فيكف اهللا سبحانه 

إذا هذه اآلية هلا ارتباط ملا سبق ؛ ألن املقام كله   ))(( واهللا أشد بأسا وأشد تنكيالوتعاىل بأس الذين كفروا 

(( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال فوائد اآلية:  مقام بيان املنافقني الذين هم أذل الناس وأخذهلم عند القتال .

 يل اهللا ))(( قاتل في سبيف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: وجوب القتال يف سبيل اهللا ؛ لقوله:  . نفسك ... ))

واألصل يف األمر الوجوب ؛ وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل قتال املؤمنني للكافرين قتال الطلب أو قتال 

(( الدفاع ؛ والصواب أنه قتال طلب ؛ لكنه ليس إلكراه الناس على اإلميان ؛ ألن هذا ال ميكن كما قال تعاىل: 

تال طلب ليكون دين اهللا هو األعلى وكلمته هي العليا ؛ فإن لكنه ق أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ))

؛ نقر حينئذ العليا وإن بقي اإلنسان على كفره واستسلم حلكم اهللا أي لدين اهللا فبذل اجلزية ف طبقةآمن فهو من 

دفاع أو لكنهم يف بذل اجلزية يكون ذليال أو عزيزا ؟ يكون ذليال ؛ إذا لو سألنا السائل: هل قتال الكفار قتال 

(( أفأنت تكره قتال طلب ؟ فاجلواب: قتال طلب ؛ لكنه ليس قتال إكراه على اإلسالم ؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

لكننا ...  (( ال إكراه في الدين ))وهذا االستفهام لإلنكار ؛ وكذلك يقول: الناس حتى يكونوا مؤمنين )) 

ي العليا ، هذا املطلوب يكون اإلسالم هو الظاهر قتال طلب أيش ؟ ما هو املطلوب ؟ أن تكون كلمة اهللا ه

املهيمن ، من أسلم فهو يف اإلسالم ويف ظله وهو يف الطبقة األوىل من طبقات بين آدم ، ومن مل يسلم فهو يف 

(( في سبيل اهللا ومن فوائدها: وجوب اإلخالص ؛ لقوله:  ظل اإلسالم أيضا إذا بذل اجلزية عن يد وهو صاغر .

(( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا بيل اهللا فبما يوصف ؟ يف سبيل الطاغوت ، قال اهللا تعاىل: ما عدى س ))

أسباب  . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ))

ا ، وهذا يف سبيل اهللا ؛ ومنها احلمية القتال أو احلوامل على القتال كثرية ؛ منها: أن تكون كلمة اهللا هي العلي

يقاتل لقوميته ، وهذا يف سبيل الطاغوت ، املقاتل محية يف سبيل الطاغوت اللهم إال أن يقول إين أقاتل محية ألن 

قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسالمهم فحينئذ يكون قاتل يف سبيل اهللا . يقاتل شجاعة هذا أيضا ليس يف 

بيل الطاغوت ؛ لكن كيف يقاتل شجاعة ؟ اإلنسان الشجاع حيب أن يقاتل وجيد ألذ شيء سبيل اهللا هذا يف س

يقاتل  يف حياته أن يكون مقاتال يف صف القتال فهو قرة عينه ؛ فحينئذ يقاتل شجاعة ، هذا ليس يف سبيل اهللا .

ا ؟ ليس يف سبيل اهللا هذا ؛ ألنه أصابته ضائقة فأراد أن يقاتل ليقتل حىت يسرتيح من الدنيليتخلص من الدنيا 

يف سبيل الطاغوت ، ورمبا يقول إنه قاتل نفسه لو قتل ؛ ألنه ما أراد أن تكون كلمة اهللا هي العليا ؛ لكنه بذل 

يقاتل  أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكني ويقر بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء األعداء ، هذا ليس يف سبيل اهللا .



ذا ليس يف سيبل اهللا ، هذا يف سبيل الطاغوت ـ والعياذ باهللا ـ ورمبا هذا يكون رياء ، ليقال ما أشجع الرجل ، ه

أخطرهم ألنه أظهر أنه يريد التعبد هللا وهو عابد هلواه ؛ على كل حال أسباب القتال كثرية وبواعثه كثرية ؛ لكن 

ن فوائدها: أنه ال يكلف أحد وم مىت يكون يف سبيل اهللا األخ يبني لنا ؟ إذا قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا .

هداية أحد حىت الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي هو أهدى اخللق وأعظمهم هداية ال ميكن أن يكلف 

وعليه فإذا دعوت إىل اهللا أمرت باملعروف يت عن منكر ومل  (( ال تكلف إال نفسك ))هداية أحد ؛ دليله ؟ 

ال ختب نفسك ، ال يكن يف  باخع نفسك أن ال يكونوا مؤمنين )) (( لعلكيستجب لك فإن اهللا قال لنبيه: 

(( ولو شاء ربك صدرك حرج وال ضيق مادمت قمت بالواجب فإن أزمة القلوب بيد من ؟ بيد اهللا عزوجل ، 

كثري من الناس عنده غرية وحمبة للخري يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويدعوا إىل   لجعل الناس أمة واحدة ))

مل يوجب ضاق صدره حىت اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه ، فإذا اهللا 

ومن  وهذا غلط هذا كالنار حترق نفسها وتضيء لغريها ومع ذلك قد يكون غريها رتبا ال يتأثر ا وال يضيء ا.

فوائدها: أنه جيب على اإلنسان مراعاة نفسه وقيادا للحق ؛ ألنه مكلف إياها ؛ لقوله: (( ال تكلف إال نفسك 

(( وما )) أنت مكلف بنفسك جيب أن جترها إىل ما فيه خري وأن تنهاها عما فيه الشر ، وقد قال اهللا عزوجل: 

ومن فوائدها: أن من قام بالواجب يف حق نفسه فال  . أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي ))

حثهم على القتال فإن استجابوا فذلك مطلوب وإن مل يستجيبوا  (( وحرض المؤمنين ))ينسى إخوانه ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن حمل التحريض للقتال ـ أي قتال املشركني ـ هم املؤمنون ؛ ألنه مل يقل:  فقد أبرأت ذمتك .

  فاملؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال يف سبيل اهللا . (( حرض المؤمنين ))بل قال:  حرض الناس ؛

(( عسى اهللا أن ومن فوائدها: أنه مهما بذلنا من اجلهد واجلهاد واإلعداد فإن األمر بيد اهللا ؛ لقول اهللا تعاىل: 

لقتال واستعدادكم وإعدادكم األمر بيد يعين بعد اجتهادك وحتريضك املؤمنني على ا يكف بأس الذين كفروا ))

ومن فوائدها: االستدالل ألهل السنة بأن أعمال العباد خملوقة  . (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))اهللا 

نعم فنسب ذلك إليه مع  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))هللا عزوجل ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

، مع أن ذلك يأيت بفعل املؤمنني لكن نسبه اهللا إليه ؛ وأحيانا يأيت بغري فعل املؤمنني مثل أنه يأيت بفعل املؤمنني 

ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اهللا المؤمنين القتال (( : يف سورة األحزاب قوله تبارك وتعاىل

ألفعال العبد فما وجه ذلك ؟  لنا إن اهللا خالقولنقف عند هذه النقطة ألمهيته ، إذا ق . وكان اهللا قويا عزيزا ))

وجه ذلك أن نقول أفعال العباد ال تقع إال بأمرين ؛ مها ؟ أوال: اإلرادة ؛ والثاين: القدرة ؛ اإلرادة يف القلب 

والقدرة يف اجلوارح ؛ اإلرادة وصف ، ملن ؟ للعامل لإلنسان ، والقدرة كذلك وصف ، وصف قائم بذاته ؛ 



ت ؟ هو اهللا باالتفاق وخالق الذات خالق ألوصافه ؛ وذا نعرف أن أفعال العباد خملوقة هللا عزوجل واخلالق للذا

ألا صادرة عن إرادة جازمة وقدرة ال عجز فيها على هذا املقدور ، وكالمها وصفان يف خملوق ووصف خملوق 

إذا وقع الفعل عن إجبار مل  جمربا ؛ وهلذا يكون خملوقا ؛ ويبقى النظر هل اإلنسان جمرب أو خمري ؟ نقول خمري ، ليس

(( من كفر باهللا من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان يؤاخذ به اإلنسان حىت لو كان أكرب شيء 

فاإلنسان إذا خمري الشك ؛ لكننا  ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ولهم عذاب عظيم ))

و يرتك شيئا إال بعد مشيئة اهللا ، إال أن هذه املشية ـ أعين مشيئة اهللا ـ ال ميكن االطالع نعرف أنه لن يفعل فعال أ

ا إال بعد وقوع املشاء ؛ صح أو ال ؟ ألن مشيئة اهللا غيب ال ندري عنه حىت يقع الشيء إذا وقع الشيء علمنا 

يشاءه أبدا ، كل ما يف الكون فهو يف أن اهللا شاء أما قبل ذلك ال نعلم ، فال يكون يف ملك اهللا عزوجل ما ال 

أن  (( عسى اهللاأن الكافرين له بأس وقوة ؛ لكنهم حتت قوة اهللا ؛ لقوله: ومن فوائدها:  مشيئة اهللا عزوجل .

وأنت ال تنبهر بقوة األعداء فإم ليسوا عند قدرة اهللا شيئا ، ليسوا شيئا ، فرعون  يكف بأس الذين كفروا )) 

؛ عاد افتخروا بقوم وقالوا من  األار جتري من حتته ، ومباذا هلك ؟ باملاء الذي هو من األاركان يفتخر بأن 

؛ أحزاب أعجبتهم كثرم وحاصروا املدينة وأجالهم اهللا تعاىل  أشد منا قوة ؛ فأهلكوا بالريح اللطيف السهل

ك أيضا أمم أخرى قوية شديدة أهلكها اهللا كذل  ( نصرت بالصبا ... )بالريح ، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

عزوجل ، لو شاء اهللا تعاىل ألنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق ، رب صاعقة واحدة تدمر كل ما صنعوا ؛ 

(( ذلك ولو شاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لكن اهللا عزوجل له حكمة ، قال اهللا تعاىل: 

(( والذين قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ل: مث سلى املؤمنني فقا ))

اللهم اجعلنا منهم ؛ إذا اهللا عزوجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قووا لكنه  ويدخلهم الجنة عرفها لهم ))

لق ؛ أين ؟ من ومن فوائدها: جواز استعمال اسم التفضيل يف الصفات املشرتكة بني اهللا وبني اخل حكيم عزوجل .

) وهذا ال أقول جواز الذي هو ضد حمرم ؛ لكن جواز الذي هو ضد (( أشد بأسا وأشد تنكيال )قوله: 

اهللا أم ميتنعون من اسم التفضيل وحيولونه  فيكون هذا واجبا ؛ وقد تعجب من بعض العلماء رمحهم املستحيل

أي إن ربك هو عامل ؛ سبحان  بك هو أعلم ))(( إن ر إىل اسم فاعل خوفا من تنقص اهللا عزوجل ، فيقولون 

باهللا من نفسه ؟ اهللا يقول عن نفسه أعلم وتقول عامل ؟ مث إنك أيها املسكني إذا قلت اهللا عامل اهللا أنت أعلم 

جعلته مع اخللق مشاركا على وجه السواء لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من اخللق وال ميكن أن يكون مثله ؛ 

ر أن اإلنسان إذا مل تكن نيته على االستقامة الطيبة وال ... ؛ لكن من أراد احلق تبني له طريق لكن مشكلة األم

احلق ، واألمر واضح ؛ وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل يف الصفات املشرتكة بني اهللا وبني اخللق هو 



قوة واهللا أقوى ، لإلنسان مسع واهللا أمسع الواجب ، لإلنسان علم واهللا أعلم ، لإلنسان قدرة واهللا أقدر ، لإلنسان 

ومن فوائدها: إثبات  ، له بصر واهللا أبصر ، وهلم جرا ، له حياة واهللا أكمل ، أكمل احلياة ، وامش على هذا .

ينكل (( فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها )) البأس والتنكيل هللا عزوجل ؛ وهذا أيضا جاءت يف القرآن 

(( من يشفع شفاعة حسنة مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  رهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبتهم .اخللق أي حيذ

 (( يشفع ))من هذه شرطية ، فعل الشرط يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها )) 

(( وقوله:  (( يكن ))وجواب الشرط قوله:  (( من يشفع ))؟ ال ؛ ألن من شرطية جترم  (( يشفع ))وال جيوز 

(( من يشفع يقول:  أي حفيظا . يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان اهللا على كل شيء مقيتا ))

الشفاعة هي جعل الوتر شفعا ، يقال: شفع الشيء ، جعله شفعا بعد أن كان وترا ؛ فإذا  شفاعة حسنة ))

س ستة شفع ؛ لكنها يف االصطالح: التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع جعلت الثالث أربعة ؟ هذا شفع ، اخلم

مضرة ؛ شفاعة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أهل املوقف أن يقضى بينهم من أي قسمني ؟ من دفع 

يشفع شفاعة  (( من يشفع شفاعة حسنة ))هنا يقول: ؛ املضرة ؛ وألهل اجلنة أن يدخلوها من جلب املنفعة 

سنة إما أن يكون املراد حسنة بالنسبة للمشفوع له وإن مل تكن من احلسنات الشرعية وإما أن تكون حسنة أي ح

  من احلسنات الشرعية وكالمها صحيح ، من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار املشفوع له .

ونوي  املضاف إليه حذفيه ، إذا األحوال أربعة ؛ األول ؟ وجد املضاف إليه ؛ الثاين: أن حيذف املضاف إل

وحينئذ تعرف ؛ واحلال الثالثة: أن ت ... اإلضافة له ، وحينئذ تضاف بغري تنوين ؛ الرابع ؟ أن حيذف  لفظه

هذا نوى ؛ اإلشكال إذا حذف  ( إنما األعمال بالنيات )وينوى معناه ؛ وحينئذ ؟ تبىن على الضم ؟ ال ، 

إعراا ؟ تبىن على الضم ؛ تبىن على الكسر من قاله ؟ ما تقولون ؟  املضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع يف

صحيح ؟ متام إذا نوي لفظه أعربت بدون تنوين ؛ واضح يا شباب ؟ غري واضح ؛ ما هو ؟ وجد املضاف إليه ، 

حذف ، حذف ونوي لفظه ، حذف ونوي معناه ، ما فيه إشكال ؛ أنت عرفت أو ال ؟ ال ؛ ال إله إال اهللا ! 

، حذف ونوي لفظه ، حذف ونوي معناه ؛ هل ترى شيئا أوضح من د املضاف إليه ، حذف املضاف إليه وج

اآلن واضح ؛ واضح ؟ هذا هو األول لكن ؛ تبىن يف حال واحدة ، تبىن على الضم يف حال واحدة ، إذا  هذا ؟

نسان قد يعجز عن معرفته هل حذف املضاف إليه ونوي معناه يعين ما نوي لفظه ، بل معناه ؛ ويف احلقيقة اإل

نوي اللفظ أو نوي املعىن ؛ فما هو العالمة ؟ العالمة إن رأيتها مبنية على الضم فاملنوي املعىن ، وإن رأيتها معربة 

بدون تنوين فاملنوي اللفظ ؛ ويف احلقيقة هنا ما نعرف ما هو املنوي إال بأثره ، إن بنيت فاملعىن منوي ، إن مل تبىن 

  .مل تنون ، فإن نونت مقطوعة عن اإلضافة يعين كأن املتكلم ال على باله أن تكون مضافا  فاللفظ إذا



هذا  (( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ... ))مسعت بعض الدعاء يذكر يف قوله تعاىل:  السائل :

خطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمته ، فيجب على كل فرد من األمة اإلسالمية أن خيرج للقتال حيث 

  ولو مل خيرج للقتال فما قولكم يف هذا التفسري ؟

نقول هذا غلط ومل يقل به أحد من العلماء ؛ لكن نقول إن هذا يقصد به حث الصحابة على أن  الشيخ :

  ليه الصالة والسالم .خيرجوا مع النيب ع

  هل جيوز مجع العصر مع اجلمعة يف حالة السفر مجع تقدمي ؟ السائل :

العصر مع اجلمعة وذلك ألن السنة إمنا وردت يف اجلمع بني الظهر والعصر  فاجلواب: ال جيوز مجع الشيخ :

  واجلمعة ليست ظهرا .

  أليست اجلمعة بدال عن الظهر ؟ السائل :

هي مستقلة ؛ الظهر بدل  (( إذا نودي للصالة من يوم الجمعة ))بدال عنها ، مستقلة ال ، ليست  الشيخ :

  عنها إذا فاتت .

 سيئة شفاعة يشفع ومن منها نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا إن ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم مقيتا وإذا شيء كل على اهللا وكان منها كفل له يكن

 اهللا من أصدق ومن فيه ريب ال القيامة يوم إلى ليجمعنكم هو إال إله ال حسيبا اهللا شيء كل على كان

  . حديثا ))

أظن  )) منها نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وجواب  (( يشفع ))، فعل الشرط فيها هذه مجلة شرطية  (( من يشفع ))اإلعراب:  أننا شرحنا اآلية ؟ فقط ؟ 

(( من يشفع شفاعة حسنة  والبقية واضحة . (( من يشفع شفاعة سيئة )) وكذلك يقال يف  (( يكن ))الشرط 

فع قيل: من يشفع ألخيه شفاعة حسنة أي يتوسط له ؛ ألن الشفاعة هي التوسط للغري جللب منفعة أو د ))

أي ينضم إىل من يفعل احلسنات فيفعل مثله ؛ ألا جاءت بعد  (( من يشفع شفاعة حسنة ))مضرة ؛ وقيل 

يعين فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة  (( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ))قوله: 

ني ال منافاة بينهما فالواجب محلها فيكون له نصيب منها ؛ و اآلية حتتمل معنيني ، وإذا كانت اآلية حتتمل معني

عليهما مجيعا ملا يف كالم اهللا عزوجل من سعة املعىن ؛ أما إذا كان أحدمها ال يتفق مع اآلخر فالواجب طلب 

أي  (( يكن له نصيب منها ))احلسنة ما حيسن فعله من قول أو فعل  (( حسنة ))وقوله:  املرجح ليؤخذ به .

((  حظ وجزء مما شفع ؛ ألنه أعان على اخلري ألحد االحتمالني السابقني أو نصر أخاه على االحتمال الثاين .



أي يشارك ذا سيئة يف  (( من يشفع شفاعة سيئة ))يقال فيها كما قيل يف األول  ومن يشفع شفاعة سيئة ))

ئة مثل أن يشفع له يف الوصول إىل شيء حمرم سيئة أي فيكون شفعا له ؛ أو يكون املعىن يشفع ألحد شفاعة سي

هو النصيب وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير اهللا الكفل ))  (( يكن له كفل منها، فهذه شفاعة سيئة ؛ وقوله: 

سبحانه وتعاىل بني احلسنة وبني السيئة فقال يف احلسنة نصيب وقال يف السيئة كفل ؟ قيل: إن الكفل هو 

و النصيب هو احلظ فيما ينفع ؛ وقيل: إمنا غاير بينهما من أجل اختالف اللفظ ؛ ألن النصيب فيما يسوء ، 

اختالف اللفظ من أساليب البالغة حيث ال يتكرر اللفظ مع اللفظ اآلخر يف مكان واحد ؛ فعلى املعىن األول 

املعىن األول يرد عليه يكون اخلالف بني النصيب والكفل خالفا معنويا ، وعلى الثاين يكون خالفا لفظيا ؛ لكن 

فيرتجح القول  (( يؤتكم كفلين من رحمته ))أن اهللا سبحانه وتعاىل مسى األجر والثواب كفال ، يف قوله تعاىل: 

(( وكان  الثاين وهو أنه إمنا غاير بينهما من أجل اختالف اللفظ حىت يرد لفظ واحد بسياق واحد مبعىن واحد .

(( وكان اهللا سميعا بصيرا )) (( وكان " هذه ترد كثريا يف القرآن العظيم مثل " كان  اهللا على كل شيء مقيتا ))

فهل " كان " هنا يراد ا الزمان واالتصاف باملعىن ؟ أو الثاين فقط ؟ الثاين فقط ؛ ألن اهللا  اهللا غفورا رحيما ))

هذا فكان هنا يف هذا السياق مل يزل وال يزال موصوفا بالسمع والبصر واملغفرة والرمحة وما أشبه ذلك ؛ وعلى 

وأمثاله مسلوبة الزمن ؛ ألنه لو مل تكن مسلوبة الزمن لكانت داللتها على أن اهللا متصف ذه الصفات يف زمن 

معناها إما مقتدرا وإما حفيظا ؛ فقال بعضهم: معىن املقيت احلفيظ ؛ وقال  (( مقيتا ))مضى من قضى ؛ وقوله: 

  ، وكالمها صحيح كالمها جاءت ذه الكلمة يف اللغة العربية وال منافاة بينهما .بعضهم: معىن املقيت املقتدر 

 وكان منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن(( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها فوائد اآلية: 

شفاعة حسنة (( من يشفع ومن فوائدها: احلث على الشفاعة احلسنة ؛ لقوله:  . )) مقيتا شيء كل على اهللا

ومنها: احلث على التعاون على الرب والتقوى ؛ وذلك بإعطاء نصيب من املتعاونني  . يكن له نصيب منها ))

ومن فوائدها: أن من شارك يف عمل سيء   ومن فوائدها: التحذير من الشفاعة السيئة . على ما تعاونوا عليه .

 اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدكان له نصيب منه ، وقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فال بها ويستهزأ بها يكفر

ومن فوائدها: بالغة القرآن وفصاحته ؛ على القول بأن االختالف بني  جهنم )) . في والكافرين المنافقين

عليه ؛ ويلزم من  أن اهللا سبحانه وتعاىل حميط على كل شيء أي مقتدرومن فوائدها:  النصيب والكفل لفظي .

((  وإذا مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  هذا أن حيذر اإلنسان من خمالفة اهللا ألن اهللا تعاىل حفيظ عليه ومقتدر عليه .

شرطية لكنها غري  ))إذا  ((حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شيء حسيبا )) 



وأحسن هنا جند أا دخل  (( فحيوا بأحسن ))وجواب الشرط  (( حييتم ))، وفعل الشرط فيها قوله: جازمة 

عليها حرف جر ولكنها مل تكن مكسورة ، فلماذا ؟ ألا ممنوعة من الصرف واملنع هلا من الصرف الوصفية ووزن 

ال  (( إن اهللا كان على كل شيء حسيبا ))هذه للتنويع يعين إن هذا أو هذا ،  (( أو ردوها ))الفعل ؛ وقوله: 

فما هي التحية ؟ التحية هي الفاء مأخوذة من احلياة ،  (( إذا حييتم بتحية ))يقول اهللا تعاىل:  إشكال فيها .

ي مجيع ألفاظ العظمة فمعىن حياه أي دعا له باحلياة والبقاء ؛ وهلذا نقول يف قول املصلي " التحيات هللا " أ

نكرة يف سياق الشرط يعم أي حتية ، كل ما يدل على أن هذا حتية فإنه  (( بتحية ))والبقاء ثابتة هللا ؛ وقوله: 

داخل يف اآلية الكرمية ؛ وقوله: (( فحيوا بأحسن منها )) أي ردوا هذه التحية بأحسن منها يف الكمية والوصفية 

أي حماسبا لكل أحد ، كل شيء  (( إن اهللا كان على كل شيء حسيبا ))ا أي حيوا مبثله (( أو ردوها ))؛ 

أي   (( حسيبا ))وقيل معناه  (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ))فاهللا حسيبه 

ذا حييتم (( وإفوائد اآلية:   واملعنيان صحيحان . (( ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه ))كافيا ؛ لقوله تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها:  .بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شيء حسيبا )) 

ومن فوائدها: أن رد التحية يكون على  واألصل يف األمر الوجوب . (( فحيوا ))وجوب رد التحية ؛ لقوله: 

(( بأحسن منها واألكمل واألفضل من قوله:  ردوها ))(( أو وجهني: جمزئ ، وأفضل ؛ ازئ مأخوذ من قوله: 

(( فحيوا بأحسن ومن فوائدها: مراعاة اإلسالم للعدل ؛ لقوله:  وقد األحسن على املثل ألنه أكمل وأفضل. ))

ومن فوائدها: أا عامة يف كل من ألقى إلينا التحية أن حنيه مبثل ما حيانا أو أكمل سواء   . منها أو ردوها ))

بالبناء للمجهول ، ومل يقل: حياكم  (( حييتم ))سلما أو كافرا صغريا أو كبريا ، اآلية عامة ؛ وهلذا قال: كان م

املسلمون ؛ وبناء على ذلك نكون إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا " السالم عليكم " بلفظ صريح نقول " 

ن فوائدها: أنه ال جيزم الرد يف السالم إذا قال وم عليكم السالم " ؛ أما بلفظ حمتمل فإننا نقول" عليكم " فقط .

املسلم " السالم عليك " فقلت : أهال وسهال " ؛ ملاذا ؟ ألن هذه التحية ليست مثلها وال أحسن منها إذ أن 

قول املسلم بالسالم عليكم دعاء لك بالسالم من كل اآلفات البدنية واملالية والقلبية وكل اآلفات ؛ لكن أهال 

  ا تفيد ؟ ما تفيد إال جمرد الرتحيب باإلنسان ، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها .وسهال ماذ

   

 



(( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان علـى كـل شـيء حسـيبا تتمة فوائد اآلية الكرمية: 

أن يــرد بأكمــل إمــا بالكميــة وإمــا بالكيفيــة ، فــإذا قــال " الســالم مــن فوائــدها: أنــه يطلــب علــى املســلم عليــه  )) .

بالكميــة إذا قــال "الســالم عليــك " بصــوت مرتفــع عليــك " فاألحســن " عليــك الســالم ورمحــة اهللا " هــذا بــأيش ؟ 

مسـموع يـدل علـى التواضـع فقلـت " عليـك السـالم " بصـوت مثلـه أو أبـني ، فهـذا رد صـحيح بالكيفيـة ؛ لكـن لــو 

قال " السالم عليك " بلفظ بني صريح رفيـع مث رددت عليـه بأنفـك رمبـا يسـمع أو ال يسـمع ، فهـذا مل يـرد ومل يقـم 

ومن فوائدها: أنه لو حياك إنسان بقولـه " أهـال وسـهال  ألن اهللا أمر بردها أو أحسن منها . بالواجب بل هو آمث ؛

" فقلت " أهال وسهال بك " فـإن ذلـك جـائز ؛ لكـن حيسـن والسـيما لطلبـة العلـم أن يبينـوا هلـذا الرجـل أن السـالم 

معروفـة مطولـة مبسـوطة يف  آدابـا  املشروع هو " السالم عليكم " لكـن هـو إذا رد مثـل مـا قـال كفـى ؛ مث إن للسـالم

كتــب أهــل العلــم ويف كتــب الفقهــاء ذكــروا كثــريا يف آداب الســالم يف آخــر كتــاب اجلنــائز حــني ذكــروا الســالم علــى 

ومــن فوائــدها: أن اهللا عزوجــل  املقــابر تطرقــوا الســالم علــى األحيــاء ، ويف كتــب اآلداب أيضــا شــيء كثــري مــن هــذا .

 (( حسـيبا ))اسب كل من عمل عمـال مبـا يقتضـيه عملـه علـى أحـد القـولني يف حسيب على كل شيء يعين أنه حي

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن عــدم رد التحيــة مبثلهــا أو أحســن  وعلــى القــول الثــاين أنــه كــاف لكــل مــن توكــل عليــه .

 وجـل . يعـين فاحـذر أن تتعـرض حملاسـبة اهللا عـز (( إن اهللا كـان علـى كـل شـيء حسـيبا ))منها ؛ يؤخذ من قولـه: 

(( اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إلى يوم القيمة الريب فيه ومن أصدق مـن اهللا حـديثا مث قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

خــرب مبتــداء ، و " إلــه " اســم ال ، وخربهــا حمــذوف  (( ال إلــه إال هــو ))االســم الكــرمي " اهللا " مبتــداء ، ومجلــة )) 

(( مـــن اخلـــرب احملـــذوف ، وهـــذا أحســـن مـــا قيـــل يف إعراـــا ؛ وقولـــه: تقـــديره: حـــق ؛ و" هـــو " الواقـــع بعـــد إال بـــدل 

الالم واقعة يف جواب قسم مقـدر ، والتقـدير: واهللا ليجمعـنكم ؛ وعليـه فتكـون هـذه  ليجمعنكم إلى يوم القيمة ))

ه ال نافيـة هـذ (( الريب فيه ))اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر ، والالم ، ونون التوكيد ؛ وقولـه: 

للجنس و" ريب " امسهـا ، وخربهـا " فيـه " ؛ وهـل النفـي هنـا مبعـىن األمـر ؟ أو مبعـىن الطلـب األصـح هـل هـو مبعـىن 

(( الطلب أي ال ترتابوا فيه ؟ أو هو خرب على ظاهره ؟ فيه قوالن للعلماء والصحيح أنه خرب علـى ظـاهره ؛ وقولـه: 

رب ، واالســتفهام هنــا مبعــىن النفــي أي ال أحــد أصــدق مــن اهللا خــ (( أصــدق ))، و  " مــن " مبتــدأ مــن أصــدق ))

متييــز ؛ ألــا وقعــت مبينــة الســم التفضــيل وكــل مــا وقــع مبينــا الســم التفضــيل فهــو متييــز ؛  (( حــديثا )) حــديثا ؛ و

يعتــرب مــن أصــدق  وهــذا خــرب (( اهللا ال إلــه إال هــو ))يقــول اهللا عزوجــل:  ألن التمييــز يبــني مــن ــم مــن الــذوات .

الضــمري يعــود إىل  (( إال هــو ))األخبــار فإنــه ال إلــه إال اهللا ؛ واإللــه مبعــىن املــألوه أي املعبــود حبــا وتعظيمــا ؛ وقولــه: 

(( ذلــك بــأن اهللا هــو فــال معبــود حــق إال اهللا ؛ وكــل مــا عبــد مــن دون اهللا فهــو باطــل لقــول اهللا تعــاىل:  اهللا عزوجــل



هـذا املعبـود مـن دون اهللا هـل يسـمى إهلـا  هو الباطل وأن اهللا هو العلي الكبيـر )) الحق وأن ما يدعون من دونه

يعـين بـدون مسـميات (( مـا تعبـدون مـن دونـه إال أسـماء )) ؟ نعم لكنهـا تسـمية لفظيـة ال حقيقـة ؛ لقولـه تعـاىل: 

 التــي آلهــتهم نهمعــ أغنــت (( فمــاولقولــه تعــاىل:  (( ســميتموها أنــتم وآبــائكم مــا أنــزل اهللا بهــا مــن ســلطان ))

منـه فكـل معبـود فهـو إلـه لكـن  (( ال تجعل مع اهللا إلهـا آخـر ))ولقوله تعـاىل: شيء ))  من اهللا دون من يدعون

أنـــه  أقســـم عزوجـــل وهـــو الصـــادق (( ليجمعـــنكم إلـــى يـــوم القيمـــة ))مـــا هـــو حـــق ومنـــه مـــا هـــو باطـــل ؛ وقولـــه: 

(( وإذا العشـار عطلـت وكلمـا فيـه روح ، قـال اهللا تعـاىل:  سيجمعنا إىل يوم القيمة ؛ جيمع من ؟ األولني واآلخرين

كل شيء يبعث يوم القيمة وجيمـع ، وإمنـا أكـد اهللا ذلـك بسـببني: السـبب األول أن فيـه   وإذا الوحوش حشرت ))

(( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلـى وربـي لتبعـثن ثـم لتنبـئن من ينكره ، ينكر هذا اجلمع ، قال اهللا تعاىل: 

فــإن قــال قائــل: هــذا الســبب ال ينفــع فــيمن ينكــره ألن الــذي ينكــر ســينكر ســواء أقســم لــه أم مل  . مــا عملــتم ))ب

يقسم ؛ أليس كذلك ؟ املنكر ال يفيـد فيـه القسـم ؟ قلنـا: هـذا إذا أكـد لـه الكـالم وأنكـر بعـد التأكيـد صـار إنكـاره 

العــرب والقــرآن بلســان عــريب  مكــابرة لقيــام مــا يــدل علــى تأكــد هــذا الشــيء ، هــذا واحــد ؛ ثانيــا: أنــه جــرت عــادة

جـرت عـادم أــم يؤكـدون احلكــم فيمـا إذا كــان املخاطـب منكـرا ويقولــون إنـه جيــب أن يكـون الكــالم مؤكـدا ؛ أمــا 

األمر الثاين أو السبب الثاين يف التأكيد فـألن هـذا مـن أهـم األمـور وكلمـا كـان الشـيء هامـا كـان توكيـده أوكـد حـىت 

د ، والشــك إن مــن أهــم األمــور إن مل أقــل أهــم األمــور بعــد اإلميــان بــاهللا أن تــؤمن ال يبقــى يف النفــوس شــك أو تــرد

باليوم اآلخر ؛ ألن من مل يؤمن باليوم اآلخر ال ميكن أن يعمل ، إذا قال ما هي إال حياتنا الـدنيا منـوت وحنيـا فيمـا 

ذلـك فـاحتيج إىل تأكيـد الكـالم الفائدة من العمل ؛ فصار التوكيد هنا لسـببني ؛ السـبب األول أن فـيهم مـن ينكـر 

أمامه ، وأوردنا على هذا إيـرادا وأجبنـا عنـه ؛ الثـاين ؟ أن هـذا مـن أهـم األمـور وكلمـا كـان الشـيء أهـم كـان تأكيـده 

يــوم القيمــة هــو اليــوم الــذي يبعــث فيــه النــاس ومســي يــوم القيمــة ألمــور ثالثــة ؛  (( إلــى يــوم القيمــة ))أبلــغ ؛ نقــول 

؛ الثـاين: أنـه  (( يـوم يقـوم النـاس لـرب العـالمين ))ون فيـه مـن قبـورهم هللا ، قـال اهللا تعـاىل: األول: أن الناس يقومـ

(( إنـا ؛ الثالـث: أنـه يقـوم فيـه األشـهاد  (( ونضع الموازين القسـط ليـوم القيمـة ))يقام فيه العدل ، لقوله تعاىل: 

وهلـذا مسـي هـذا اليـوم يـوم القيمـة ، ولـه أمسـاء   لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشـهاد ))

هـذه اجلملـة خربيـة يف ظاهرهـا ،  (( الريـب فيـه ))كثرية يف القرآن يذكر اهللا تعاىل ا حسب ما يقتضيه السياق ؛ 

مع القلق ؛ لكن اختلف املفسرون هل هي خربيـة حمضـة أو هـي خربيـة طلبيـة أي أـا خـرب مبعـىن  والريب هو الشك

نا يف ذلك قولني ، والراجح أا خربية حمضة ؛ ألن اخلرب احملض يفيد استقرار الشيء وثبوتـه سـواء آمـن النهي ؟ ذكر 

يعـين ال أحــد  (( و مـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))بـه اإلنسـان أم مل يـؤمن ، وأنـه شـيء مسـتقر لـيس فيـه إشــكال ؛ 



البالغيـة يف كـون النفـي يـأيت بصـيغة االسـتفهام أصدق من اهللا ؛ فاالستفهام هنـا مبعـىن النفـي ؛ و البالغـة أو النكتـة 

وأنــه إذا أتــى بصــيغة االســتفهام صــار مشـــربا معــىن التحــدي يعــين كــأن املـــتكلم يتحــدى املخاطــب يقــول: بــني مـــن 

ـــد اآليـــة:  أصـــدق مـــن اهللا حـــديثا ؟ فهـــو متضـــمن للنفـــي الشـــك ومتضـــمن للتحـــدي . (( اهللا ال إلـــه إال هـــو فوائ

يف هـذه اآليـة فوائـد كثـرية ؛ أوال: انفـراد  . ريـب فيـه ومـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))ليجمعنكم إلـى يـوم القيمـة ال

فهـل أحـد أنكـر انفـراده باأللوهيـة ؟ هـل أحـد أنكـر انفـراد اهللا  (( اهللا ال إلـه إال هـو ))؛ لقوله:  اهللا تعاىل باأللوهية

(( أجعـل اآللهــة إلهـا واحــدا إن وســلم: باأللوهيـة ؟ نعـم ؛ مــن ؟ كفـار قـريش ، قــالوا للرسـول صـلى اهللا عليــه وآلـه 

نعـم أنكـر فرعـون ؛ لكـن هـل فرعـون حينمـا أنكـر أنكـر  هـل أحـد أنكـر توحيـد الربوبيـة ؟ . هذا لشـيء عجـاب ))

(( لقـــد علمـــت مـــا أنـــزل هـــؤالء إال رب الســـموات نعـــم وقـــال لـــه موســـى:  حقيقـــة أو بلســـانه ؟ أنكـــر حقيقـــة .

د األمســاء والصــفات ؟ نعــم كثــري مــن أنكــره حــىت مــن أهــل امللــة الــذين هــل أحــد أنكــر توحيــ ومل . واألرض بصــار ))

ومـن  ينتسبون إىل اإلسالم أنكر توحيد األمساء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثـل ، وكالمهـا يعتـرب منكـرا .

عليـه آيـات  وهـذا يـدل  (( ليجمعـنكم إلـى يـوم القيمـة ))فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات مجع يوم القيمـة ؛ لقولـه: 

ومـن فوائـدها:  . (( قل إن األولين واآلخـرين لمجمعـون إلـى ميقـات يـوم وقـت معلـوم ))كثرية مثل قوله تعاىل: 

واإلميـان بـه أحـد أركـان اإلميـان السـتة ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه  (( إلى يوم القيمة ))إثبات يوم القيمة ؛ لقوله: 

 ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم والقـدر خـريه وشـره ) فـاليوم اآلخـر هـو وآله وسلم يف جواب جربيل: ( أن تـؤمن بـاهللا

فيجـب  (( الريـب فيـه ))ومن فوائدها: وجـوب اإلميـان بـاليوم اآلخـر علـى وجـه الشـك معـه ؛ لقولـه:  يوم القيمة .

ات الكـــالم هللا ومـــن فوائـــدها: إثبـــ علينــا أن نـــؤمن بـــأن اهللا جيمعنـــا إىل يـــوم القيمـــة إميانـــا الشـــك مـــع وال تـــردد معـــه .

(( أو مـن قولـه:  (( أصـدق ))تأخـذها مـن قولـه:  (( ومـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))عزوجل ؛ يؤخذ ؟ مـن قولـه: 

؟ أو منهمــا مجيعــا ؟ منهمــا مجيعــا ؛ كيــف ذلــك ؟ الصــدق إمنــا يوصــف بــه الكــالم ، حــديثا احلــديث هــو  حــديثا ))

(( حــديثا ومـن  (( أصـدق ))الكـالم خـرب ؛ وعلـى هــذا فيكـون إثبـات الكـالم هللا عزوجــل مـن الكلمتـني مجيعـا مــن 

قـــع ؛ والواقـــع للخـــرب ؟ مادمنـــا قلنـــا والصـــدق مطابقـــة اخلـــرب للواقـــع أو مطابقـــة الواقـــع للخـــرب ؟ مطابقـــة اخلـــرب للوا ))

ومـن فوائـدها: أن   مطابقة مفاعلة تكون من جانبني ؛ إذا مطابقـة اخلـرب للواقـع أو الواقـع للخـرب هـذا هـو الصـحيح .

أي مــن اســم التفضــيل ؛  (( مــن أصــدق ))كــالم اهللا تعــاىل وخــربه صــدق ال كــذب فيــه بوجــه مــن الوجــوه ؛ لقولــه: 

  ضل يف قمة الوصف ؛ وعلى هذا فليس يف كالم اهللا تعاىل شيء من الكذب إطالقا .ألن اسم التفضيل جيعل املف

فــإذا  (( مــن أصــدق ))ومــن فوائــدها: وجــوب اإلميــان مبــا أخــرب اهللا بــه عــن نفســه وعــن أمــور الغيــب كلهــا ؛ لقولــه: 

هللا تعــاىل يف ومــن فوائــدها: وصــف كــالم ا أخــرب اهللا عــن نفســه بشــيء أو أمــور غائبــة بشــيء وجــب علينــا تصــديقه .



وهو كذلك ؛ لكـن هـل احلـديث يعـين اخلـرب أو جيـوز أن يكـون  (( ومن أصدق من اهللا حديثا ))احلديث ؛ لقوله: 

املراد به أنه حادث يتكلم اهللا به ؟ الثاين ، الثاين هو املـراد ؛ فكـالم اهللا عزوجـل باعتبـار أصـله مـن الصـفات الذاتيـة 

فـإن قـال  .(( إنمـا أمـره إذا أرد شـيئا أن يقـول لـه كـن فيكـون )) مـا أنـه ... بأنه تعاىل مل يزل وال يزال متكلمـا ك

قائــل: فهــل عنــدكم دليــل علــى أن كــالم اهللا حــادث يعــين باعتبــار آحــاده ؟ قلنــا: عنــدنا أدلــة مــا هــو دليــل واحــد ، 

قيـق ومسـع فعـل فـإن قـد للتح قد سمع اهللا قول التي تجادلك فـي زوجهـا ))(( استمع إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ماضــي يقتضــي أن يكــون املســموع صــادقا للخــرب عنــه وأن اخلــرب عنــه الحــق ، ومعلــوم أن املــرأة إمنــا شــكت إىل النــيب 

(( وقـال تعـاىل:  (( مـا يـأتيهم مـن ذكـر مـن ربهـم محـدث ))عليه الصالة والسـالم يف أمـر حـادث ، وقـال تعـاىل: 

واآليــات يف هــذا كثــرية ؛ فــإن قيــل: إذا قلــت بــأن كــالم  وإذ غــدوت مــن أهلــك تبــوئ المــؤمنين مقاعــد للقتــال ))

اهللا حادث لزم أن يكون اهللا تعاىل حادثا ألن احلوادث ال تكون إال من حادث ؟ فـاجلواب: هـذا غـري صـحيح ، ال 

(( خلــق الســموات يلــزم ، ال يلــزم مــن قيــام احلــوادث بــاهللا عزوجــل أن يكــون هــو حادثــا ؛ ألــيس اهللا تعــاىل يقــول: 

ـــام ثـــم اســـتوى علـــى العـــرش ))واألرض  ومث تفيـــد الرتتيـــب ؛ إذا االســـتواء هـــو فعـــل كـــان بعـــد خلـــق  فـــي ســـتة أي

السموات واألرض ، فقامت به األفعـال االختياريـة والشـك أن قيـام األفعـال االختياريـة هللا عزوجـل مـن كمـال اهللا ، 

ه يلـزم مـن قيـام احلـوادث بـه أن يكـون من كماله أن يكون فاعال مىت شاء فعل ومىت شاء مل يفعل ؛ وأما من قال إنـ

  حادثا فهذه قضية غري مسلمة وال صحيحة ، واهللا أعلم .

ض ؟ مـن رب السـموات من خلق السموات واألر  سؤال عن كون املشركني قد أشركوا يف توحيد الربوبية ؟ السائل :

  واألرض ؟

  ال ، هم ما يرون هذه األصنام تفعل كما يفعل اهللا عزوجل ، يرون أا وسائط . الشيخ :

سؤال عن كـون الصـحابة قـد طلبـوا مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ذات أنـواط ؟ وسـؤال عـن سـبب  السائل :

  شرك املشركني ؟

بتوحيـد الربوبيـة ؛ مث إن قولنـا حبـا  جنيب عن هذا بأم قـالوا اجعـل لنـا ذات أنـواط للتـربك ـا وهـذا يتصـل الشيخ :

وتعظيمــا إمنــا هــو لإللــه احلــق وقــد يكــون الباطــل مبــا قــام يف قلــب العابــد مــن الشــبهة قــد حيــب األصــنام ويعظمهــا ؛ 

؛  وهلــذا افتخــر ــا أبــو ســفيان يف أحــد وقــال " أعــل حبــل " وهلــذا كــانوا حيلفــون ــا ، كــل هــذا يــدل علــى تعظيمهــا

؟ هــم يقصــدون عبادــا ؛ لكــن كــوم يقصــدون عبادــا هــل هــو حملبتهــا أو لتعظيمهــا  يملكنهــا ليســت أهــال للتعظــ

  لذاا ؟ أو ألا تقرم إىل اهللا زلفا ؟ الثاين ؛ ألم هم يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى .

  



   من باب املندوب ؟ سؤال عن حكم احلث على اجلهاد بالقصائد واألناشيد ؟ السائل :

هو الشك أن احلث على اجلهاد باألناشيد والقصائد إنـه مطلـوب ، فقـد كـان النـيب عليـه الصـالة والسـالم  الشيخ :

  . ( اللهم أيده بروح القدس )يأمر حسان بن الثابت أن ينافح عنه ويقول: 

تخفيـف عـن بعض الناس يعمـل يف أمـور تشـتمل علـى الظلـم كاجلمـارك مـثال فهـل إذا عمـل فيهـا بقصـد ال السائل :

   الناس يكون آمثا ؟

عــن املســلمني ؛ فبــدال مــن أن يظلــم عشــرة يظلــم مخســة وبــدال أن يظلــم دافعــة املاجلــواب: ال ، هــذا مــن  الشــيخ :

  اإلنسان يف مجيع ماله يظلم يف بعض ماله ؛ فهذا ال بأس به ألنه لإلصالح .

  صفات اهللا تعاىل باسم الفاعل ؟هل يصح تفسري بعض العلماء السم التفضيل فيما يكون من  السائل :

أبــدا ، مسعــتم كالمـه ؟ بعــض العلمــاء يفسـر اســم التفضــيل ملـا يكــون مــن صـفات اهللا باســم الفاعــل فيقــول  الشـيخ :

الكلمـة ؛ أيهمـا  ن ؛ وهـذا غلـط ، غلـط عظـيم ونقـص .أعلم مبعـىن عـامل ، أصـدق مبعـىن صـادق أحسـن مبعـىن حمسـ

د سـواء أو أعلـم حبيـث ال يسـاويه أحـد يف علمـه ؟ الثـاين الشـك ؛ صـادق أبلغ عامل يشـرتك فيـه كـل النـاس علـى حـ

 (( آهللا خيـر أمـا يشـركون ))وأصدق ، صادق يشاركه كثري من الناس ، أصدق ال يشاركه أحد ؛ بل إن اهللا قـال: 

.  

  ما الفرق بني املخلوق واحلادث ؟ السائل :

قــد يكــون صــفة وقــد يكــون خملوقــا بائنــا ، وكــالم اهللا بينهمــا فــرق عظــيم ، الفــرق العظــيم هــو أن احلــادث  الشــيخ :

؟ ال مــا  اآلن لــيس أزليــا بــل هــو حــادث ؛ عزوجــل لــيس خملوقــا بائنــا عــن اهللا عزوجــل ؛ لكنــه يــتكلم بــه وكالمــه بــه

يصــح ، الصــفة غــري املوصــوف لكنهــا قائمــة بــه ، فــالطول مــثال لــيس هــو الطويــل لكنــه قــائم بالطويــل ؛ والعلــم غــري 

  قائم به .العامل لكنه 

 تهـدوا أن أتريـدون كسـبوا بمـا أركسـهم واهللا فئتـين المنـافقين فـي لكم (( فماأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 تتخــذوا فــال ســواء فتكونــون كفــروا كمــا تكفــرون لــو ســبيال ودوا لــه تجــد فلــن اهللا يضــلل ومــن اهللا أضــل مــن

 مــنهم تتخــذوا وال وجــدتموهم حيــث واقتلــوهم فخــذوهم تولــوا فــإن اهللا ســبيل فــي يهــاجروا حتــى أوليــاء مــنهم

 أو يقـاتلوكم أن صـدورهم حصـرت جـآؤوكم أو ميثـاق وبيـنهم بيـنكم قوم إلى يصلون الذين نصيرا إال وال وليا

 فمـا السـلم إلـيكم وألقـوا يقـاتلوكم فلـم اعتزلـوكم فـإن فلقـاتلوكم علـيكم لسـلطهم اهللا شـاء ولو قومهم يقاتلوا

  سبيال )) . عليهم لكم اهللا جعل

  



(( اخلطـاب يف قولـه:  فئتـين )) المنـافقين في لكم (( فماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

اســم اســتفهام مبتــداء واملــراد باالســتفهام هنــا اإلنكــار عليــه ؛ و"  " مــا" للصــحابة رضــي اهللا عــنهم ؛ و فمــا لكــم ))

ختتلفــون وتكونــون فئتــني ؛ وذلــك أن الصــحابة  لكــم " جــار وجمــرور خــرب املبتــداء يعــين أي شــيء لكــم يف املنــافقني

رضــي اهللا عــنهم بعــد رجــوع مــن رجــع مــن املنــافقني يف أحــد ، وتعرفــون أنــه رجــع مــن اجلــيش يف أحــد حنــو الثلــث ،  

نقــتلهم ألــم خــانوا وتبــني نيــتهم ؛ وقــال اآلخــرون ال  كلهــم منــافقون ، اختلــف الصــحابة فيمــا بعــد قــال بعضــهم

 (( فئتـين ))نقتلهم ألم يظهرون اإلسالم ، فاختلفوا وتنازعوا فاختلف املسلمون فئتني ؛ وعلى هذا فيكون قوله: 

صرمت فئتني ، أو كنتم فئتني ، كالمهـا صـحيح ؛ الفئـة األوىل خربا لصار احملذوفة ، و التقدير: فيما لكم يف املنافقني 

ماذا قالت ؟ نقـتلهم ، والفئـة الثانيـة قالـت ال نقـتلهم ؛ فئـة أخـرى قالـت هـؤالء مسـلمون ، فئـة أخـرى قالـت هـؤالء  

اإلرجــاع اإلركـاس مبعــىن الــرد و  (( واهللا أركســهم بمــا كســبوا ))كفـار منــافقون ؛ فبــني اهللا احلكـم بــني الفئتــني فقــال: 

البـــاء  (( بمـــا كســـبوا ))أي ردهـــم وأرجعهـــم علـــى وجـــه مـــذموم  (( أركســـهم ))لكـــن علـــى وجـــه املـــذموم ؛ فمعـــىن 

للســببية ، ومــا جيــوز يف إعراــا أن تكــون مصــدرية ويكــون التقــدير: أركســهم لكســبهم ؛ وجيــوز أن تكــون موصـــولة 

فالصــواب مــع مــن قــال إــم كــافرون مرتــدون ؛ أمــا ويكــون التقــدير: مبــا كســبوه ؛ فــإذا كــان اهللا أركســهم مبــا كســبوه 

وهـذا االسـتفهام اسـتفهام  (( أتريـدون أن تهـدوا مـن أضـل اهللا )) مسألة املقاتلة فسيأيت التفسري فيها يف اآليـات .

تــوبيخي ؛ واإلرادة هنــا مبعــىن احملبــة أو مبعــىن املشــيئة ، كالمهـــا صــحيح يعــين أتشــاءون أن ــدوا مــن أضـــل اهللا ؟ أو 

؟ واجلــواب: لــيس لكــم ذلــك ؛ ألن مــن يريــد اهللا أن يضــله فإنــه لــيس لــه مــن اهللا مــن  بــون أن ــدوا مــن أضــل اهللاأحت

اســم الكــرمي " اهللا " بــالرفع علــى أنــه فاعــل ؛ وعلــى هــذا  (( أتريــدون أن تهــدوا مــن أضــل اهللا ))ويل وال نصــري ؛ 

(( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد من أضله اهللا ؛  فيها ضمري حمذوف هو عائد الصلة ؛ والتقدير: )) (( أضلفيكون 

(( مـن من هذه شرطية ، والدليل على أا شرطية أن الفعل بعدها وقع جمزومـا ؛ ولكنـه حـرك بالكسـر  له سبيال ))

  اللتقاء الساكنني ، وقال ابن مالك يف الكافية: يذل اهللا ))

  بق    وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقيا اكسر ما س                   

" لــن " هــذه مجلــة  (( فلــن تجــد لــه ســبيال ))يعــين إن كــان حــرف علــة احــذف ، إذا كــان ســاكنا اكســر ؛ وقولــه: 

جواب الشرط ؛ وملاذا اقرتنت بالفاء ؟ ألن اجلواب ال يصح أن يكون فعال للشرط ؛ ومـىت امتنـع أن يكـون اجلـواب 

  ؛ وقد مجعت املواضع اليت يقرتن اجلواب فيها بالفاء يف بيت ينشدنا إياه األخ ؟ فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء

(( ؛ وقولـه:  (( فلـن تجـد لـه سـبيال ))من أي هـذه السـبعة ؟ لـن  امسية طلبية وجبامد ومبا   وقد وبلن وبالتنفيس ؛

(( أتريـدون أن تهـدوا ع قـد يقـول قائـل: كيـف كانـت بـاإلفراد واخلطـاب الـذي قبلهـا بـاجلم فلن تجـد لـه سـبيال ))



؟ قلنــا: كأنــه واهللا أعلــم انفصــلت هــذه اجلملــة عمــا قبلهــا  مــن أضــل اهللا ومــن يضــلل اهللا فلــن تجــد لــه ســبيال ))

فوائـد اآليـة:  وصار املراد ا املخاطب يعين فلن جتد أيها املخاطب له سبيال ، ومعىن سـبيال أي طريقـا إىل اهلدايـة .

ــافقين فئتــ يف هــذه اآليــة: اإلنكــار علــى املــؤمنني يف  . ين واهللا أركســهم بمــا كســبوا ... ))(( فمــا لكــم فــي المن

ويرتتب على هذه الفائـدة أن هـذا يـوحي بـذم  (( فما لكم في المنافقين فئتين ))االختالف يف املنافقني ؛ لقوله: 

فيــه ، واالخــتالف ، وذم االخــتالف أمــر ثابــت ؛ ألن هــذه األمــة أوصــيت بــأن تقــيم الــدين وال تتفــرق  االخــتالف

(( وال تكونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جــاءهم البينــات وأولئــك لهــم تفــرق بــل قــد قــال اهللا تعــاىل: 

ومن فوائدها: أن اإلنسان يركس ويـرد علـى الوجـه املـذموم بسـبب عملـه ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن  . عذاب عظيم ))

(( بمـا كسـبوا دها: إثبات األسباب ؛ تؤخذ من أين ؟ من قولـه: ومن فوائ (( واهللا أركسهم بما كسبوا )) .قوله: 

البــاء للســببية ؛ والنــاس يف األســباب طرفــان ووســط ؛ فمــن النــاس مــن أنكــر تــأثري األســباب إطالقــا وقــال ال أثــر  ))

ا للسبب يف املسبب حىت كابروا املعقول واحملسوس وقالوا لو رميت الزجاجة حبجر فانكسرت فـإن احلجـر مل يكسـره

ولكن انكسرت الزجاجة عنده ال به ، ملاذا ؟ قالوا ألننا لو أثبتنا تأثري األسباب ألثبتنا خالقـا مـع اهللا ، سـبحان اهللا 

ــــارا للقــــدح يف اإلســــالم ؛ ألن غــــري املســــلمني يشــــاهدون أن  ، وهــــذا القــــول إذا نســــب لإلســــالم ســــوف يكــــون مث

تــأثري مبقتضــى طبيعتهــا ال بــأن اهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل األســباب تــؤثر ؛ الطــرف الثــاين مــن يقــول إن األســباب هلــا 

فيها القوة املؤثرة ؛ وهؤالء قد ضلوا وأشركوا جعلوا مع اهللا شريكا ؛ هؤالء أيضا علـى ضـالل ؛ والقسـم الثالـث قـالوا 

أهـــل إن لألســباب تــأثريا مبـــا أودع اهللا فيهــا مــن القـــوة الفاعلــة ، وليســـت هــي الــيت تفعـــل ؛ وهــؤالء هــم أهـــل احلــق و 

، وجعـــل الكســـر يف احلجـــر يقـــع علـــى الزجاجـــة  الصـــواب ؛ فـــاهللا تعـــاىل هـــو الـــذي جعـــل اإلحـــراق يف النـــار فتحـــرق

وطبيعـة النـار  (( كوني بردا وسالما على ابـراهيم ))فتنكسر ، والدليل على هذا أن اهللا تعاىل قال يف نار ابراهيم: 

فصـارت بـردا وسـالما علـى ابـراهيم ؛ إذا  علـى ابـراهيم )) (( كـوني بـردا وسـالمااحلرارة واإلحراق ؛ لكن قال هلـا: 

ومـن فوائـدها: أن األعمـال قـد تكـون سـببا لـردة  األسباب ال تؤثر بذاا ولكن مبـا أودع اهللا فيهـا مـن القـوة الفاعلـة.

(( الســــيئة ، والصــــغائر بريــــد الكبــــائر ، والكبــــائر بريــــد الكفــــر ، وهــــذا واضــــح ســــان وكثــــرة معاصــــيه ، الســــيئة , اإلن

فـــإذا رأيـــت مـــن نفســـك إركاســـا فانتشـــلها بالتوبـــة واالســـتغفار إىل اهللا عزوجـــل وســـؤال اهللا  أركســـهم بمـــا كســـبوا ))

الثبـات وال تتهــاون ، ال تتهــاون ال تقــل إن شــاء اهللا يقــوى إميــان بعــد ، مــن اآلن مــن حــني أن حتــس بــاملرض فعليــك 

فأثبـت  (( بمـا كسـبوا ))ربيـة ؟ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها: الرد على اجلربية ، الرد علـى اجل بالدواء .

؛ مـن أيـن  ومـن فوائـدها: الـرد علـى القدريـة هلم كسبا ، واجلربية يقولون إن اإلنسان ال كسب له وعمله جمرب عليـه .

عــاىل ــا أركســهم ؟ والقدريــة يقولــون إن أفعـال العبــاد ال عالقــة لتقــدير اهللا ت (( واهللا أركســهم ))تؤخـذ ؟ مــن قولــه: 



إطالقا ، فصـار يف اآليـة رد علـى كلتـا الطـائفتني املنحـرفتني املبتـدعتني ؛ أهـل السـنة واجلماعـة يقولـون لإلنسـان فعـل 

ومــن  ينســب إليــه حقيقــة واملقــدر هلــذا الفعــل مــن ؟ اهللا عزوجــل ، وهــذا هــو املطــابق للمنقــول واملعقــول واحملســوس .

(( أتريـدون أن تهـدوا مـن أضـل اهللا دون أن يهدوا من أضـل اهللا ؛ لقولـه: فوائدها: توبيخ أولئك املؤمنني الذين يري

فإن قال قائل: يشكل علـى هـذا إشـكاال كبـريا ، الـدعوة إىل اهللا عزوجـل وحماولـة إصـالح اخللـق ؛ فـإن الـداعي  . ))

 أضـل هـؤالء يريد أن يهتدي املدعوون ؟ فيقـال اجلـواب عـن هـذا: أن اهللا أنكـر علـى هـؤالء الـذين يشـاهدون أن اهللا

بالنفاق ـ والعياذ باهللا ـ وحياولون أن حيكموا بإسالمهم ، حياولون أن حيكموا بإسـالمهم ويقولـون إـم مسـلمون كمـا 

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن ال تسـأل  ومن فوائـدها: أن اهلدايـة واإلضـالل بيـد مـن ؟ بيـد اهللا . هي الفئة الثانية .

عزوجــل ؛ وأن جتعــل ســؤالك لــبعض النــاس كيــف أهتــدي جتعلــه ســؤاال عــن الســبب  اهلدايــة مــن الضــالل إال مــن اهللا

 (( إنـك ال تهـدي مـن أحببـت )) .والطريق ؛ وأما الذي بيده أزمة األمور فهو اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا قـال اهللا لنبيـه: 

يضـلل اهللا فلـن تجـد (( ومـن ومن فوائدها: أن من قدر اهللا إضالله فإنه ال ميكـن ألحـد أن يقـوم دايتـه ؛ لقولـه: 

(( من يضلل اهللا فلن تجـد لـه فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته فيقول  له سبيال )) .

فمـــا اجلـــواب ؟ اجلـــواب عـــن هـــذا أن يقـــال: ال حجـــة يف هـــذا للعاصـــي إطالقـــا ، وذلـــك ألن اإلنســـان ال  ســـبيال ))

صــادر عــن إرادتــه ، إرادة اإلنســان وقــدرة اإلنســان ، فهــو  يعــرف أن اهللا أضــله إال بعــد أن يضــل هــو ، وضــالله هــو

الفاعــل وهــو الــذي أضــل نفســه ؛ لكــن ال يعلــم أن اهللا قــدر عليــه الضــالل إال بعــد وقوعــه ، فكيــف حيــتج حبجــة ال 

(( ومــن فوائــدها: بيــان أن األمــور بيــد اهللا ســبحانه وتعــاىل ؛ لقولــه:  ؟ هــذا باطــل . يعلــم ــا إال بعــد وقــوع الشــيء

مث قــال  وإذا آمنــت بــذلك فلــن تســأل اهلدايــة إال ممــن ؟ إال مــن اهللا عزوجــل . يــدون أن تهــدوا مــن أضــل اهللا ))أتر 

ـــون ســـواء ... )) (( ودوا ))اهللا عزوجـــل:  ـــو تكفـــرون كمـــا كفـــروا فتكون ـــافقون ؛ ألن  (( ودوا ل الفاعـــل هـــم املن

أي ودوا كفـركم ؛ فهـي مبنزلـة أن أي ودوا أن لـو هنـا مصـدرية  (( لو تكفـرون كمـا كفـروا ))السياق فيهم ؛ وقوله: 

تكفــروا كمــا كفــروا ؛ و" لــو " مــر علينــا عــدة مــرات أــا تــأيت ملعــان متعــددة أخ يبــني لنــا ؟ تــأيت مصــدرية كمــا هنــا ، 

وتأيت للتمين ، وتأيت شرطية ، تكون حرف امتناع المتنـاع ؛ وإذا أردت أن تعـرف معـاين احلـروف فعليـك بكتـاب " 

   بن هشام رمحه اهللا فإنه يأيت بكلمة ويبني معانيها  املغين " ال



الفاعـل هـم املنـافقون ؛ ألن  (( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونـون سـواء ... )) (( ودوا ))تتمة تفسري اآليـة: 

لـو هنـا مصـدرية أي ودوا كفـركم ؛ فهـي مبنزلـة أن أي ودوا أن  (( لو تكفـرون كمـا كفـروا ))السياق فيهم ؛ وقوله: 

تكفروا كما كفروا ؛ و" لو " مـر علينـا عـدة مـرات أـا تـأيت ملعـان متعـددة األخ يبـني لنـا ؟ تـأيت مصـدرية كمـا هنـا ، 

ب " وتــأيت للتمــين ، وتــأيت شــرطية تكــون حــرف امتنــاع المتنــاع ؛ وإذا أردت أن تعــرف معــاين احلــروف فعليــك بكتــا

املغــين " البــن هشــام رمحــه اهللا ، فإنــه يــأيت بكلمــة ويبــني معانيهــا وقــد اختصــرنا املهــم منــه يف كراســة ليســت بكثــرية 

أي ككفـرهم ؛ وعلـى هـذا  (( ودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا ))وأظن وزعناها عليكم ؟ ما وزعت ؟ يقول عزوجل: 

دوا لــو تكفــرون ككفــرهم ؛ ومــا معــىن كفــر املنــافقني ؟  فمـا هنــا مصــدرية وال يصــح أن تكــون موصــولة ؛ ألن املــراد: و 

فهـو   (( إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قـالوا إنـا معكـم ))كفر املنافقني كفر غريـب ، 

كفــر مســتور ظــاهره فيــه الرمحــة وباطنــه مــن قبلــه العــذاب ، هــم يــودون أن كــل النــاس يفعلــون هكــذا مــع النــيب عليــه 

(( حتـى إذا اسـتيأس الرسـل وظنـوا أنهـم ة والسالم فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: الصال

ما معىن أم قد كذبوا ؟ أي أن قومه قد كذبوه يف دعوة اإلميان بـه يعـين أن قومـه قـالوا  قد كذبوا جاءهم نصرنا ))

(( وظنــوا أنهــم قــد  وفيـه قــراءة سـبعية نهــم قـد كــذبوا )) (( وظنــوا أأـم مؤمنــون وهـم مل يؤمنــوا ، هـذا معــىن قولـه: 

هنا الفاء عاطفة وليست جوابـا للـو  (( فتكونون سواء ))أي أيقنوا أم مكذبون جاءهم نصرنا ؛ قال:  كذبوا ))

أي فتكونـون معهـم سـواء ال فضـل لكـم علـيهم ، وهـذا يف مقتضـى  (( فتكونـون سـواء ))ألن لو ليسـت شـرطيا ، 

ن أنــه يــود إذا ســلك مســلكا أن يســلك النــاس معــه ، كــل إنســان ال صــاحب اخلــري وال صــاحب الشــر طبيعــة اإلنســا

يود أنه إذا سـلك مسـلكا أن يسـلك النـاس ، هـؤالء ودوا أن املـؤمنني يكفـرون كمـا كفـروا فتكونـون سـواء ؛ قـال اهللا 

يل اهللا )) (( فــال تتخــذوا (( فــال تتخــذوا مــنهم أوليــاء حتــى يهــاجروا فــي ســبتعــاىل حمــذرا عــنهم وعــن مــواالم 

كمــا قــال   يوالــونكم أو توالــوم ؟ أو املعنيــني ؟ املعنيــني ، يعــين ال تتخــذوا مــنهم أوليــاء ألــم أعــداءمــنهم أوليــاء )) 

وكـذلك ال تتخـذوا مـنهم أوليـاء توالــوم  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء ))اهللا تعـاىل: 

حىت هنـا غايـة أو علـة ؟ غايـة يعـين اسـتمروا يف  (( حتى يهاجروا في سيبل اهللا ))الكفار كفر ؛  أنتم ؛ ألن مواالة

: (( هـم الـذين عداوم حىت يهاجروا يف سبيل اهللا ، واعلم أن " حىت " تكون غاية وتكون علـة ، ففـي قولـه تعـاىل

(( لــن نبــرح منهــا علــة ؛ ويف قولــه: هــذه علــة يتعـني  يقولـون ال تنفقــوا علــى مــن عنــد رســول اهللا حتــى ينفضــوا ))

  هذه غاية . عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))

  



 حتـى أوليـاء مـنهم تتخـذوا فـال سـواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو (( ودواأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 نصــيرا إال وال وليـا مــنهم تتخـذوا وال وجـدتموهم حيــث واقتلـوهم فخــذوهم تولـوا فـإن اهللا ســبيل فـي يهـاجروا

 ولـو قـومهم يقـاتلوا أو يقـاتلوكم أن صـدورهم حصـرت جآؤوكم أو ميثاق وبينهم بينكم قوم إلى يصلون الذين

 لكـــم اهللا جعــل فمــا الســـلم إلــيكم وألقــوا يقــاتلوكم فلـــم اعتزلــوكم فــإن فلقـــاتلوكم علــيكم لســلطهم اهللا شــاء

  )) . سبيال عليهم

أعــوذ بــاهللا مــن  . لكــم فــي المنــافقين فئتــين واهللا أركســهم بمــا كســبوا ... ))(( فمــا مناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

   (( فما لكم في المنافقين فئتين ))الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  من املنافق ؟  الشيخ :

  الذي يظهر اخلري ويبطن الشر ؛  الطالب :

  ومنه ؟  الشيخ :

  اإلميان .الذي يبطن الكفر ويظهر  الطالب :

  ومن املراد باملنافقني يف اآلية ؟  الشيخ :

  الذين رجعوا من أحد . الطالب :

  ما إعراا ؟ مفعول به ؟ ما تقدم فعل وال ؟  (( فئتين ))قوله:  الشيخ :

  خرب لكان أو لصار احملذوفة أي صرمت فئتني ؛  الطالب :

  فيه وجه آخر ؟  الشيخ :

  نعم حال ؛  الطالب :

  ل من أين ؟ حا الشيخ :

  فما لكم ،  الطالب :

  نعم يصلح هذا لكن األول أظهر ألا يتحدث عن أمر واضح . الشيخ :

  ما معىن أركسهم ؟  (( أركسهم بما كسبوا ))قوله:  الشيخ :

  ردهم وأرجعهم ؛  الطالب :

  لكن ردا حممودا أو ؟  الشيخ :

  . على وجه اإلركاس وأصل الركس هو الشيء النجس الطالب :



(( مـن أضـل اهللا ومـا معـىن قولـه: ؟  (( أتريدون أن تهدوا مـن أضـل اهللا ))ما املراد باالستفهام يف قوله:  الشيخ :

  ؟  (( تهدوا ))ومعىن ؟  ))

  هداية التوفيق . الطالب :

  إىل ؟  (( فلن تجد له سبيال ))قوله:  الشيخ :

  إىل اهلداية . لن تجد له سبيال ))(( أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا ومن يضلل اهللا ف الطالب :

 (( ودوا )) هذا مبتـداء الـدرس الليلـة ؟  (( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ... ))تتمة تفسري اآلية: 

لـو هـذه مصـدرية مبعـىن أن يعـين ودوا  (( لـو تكفـرون كمـا كفـروا ))الود خالص احملبة واملعىن أـم يـودون بكـل ... 

الكـــاف هنـــا للتشـــبيه ؛ و" مـــا " حيتمـــل أن تكـــون مصـــدرية أي ككفـــرهم ؛  (( كمـــا كفـــروا ))ه: أن تكفـــروا ، وقولـــ

وحيتمــل أن تكــون موصــولة أي كالــذي كفــروه أي كــالكفر الــذي كفــروه ، واملعــىن واحــد ال خيتلــف لكــن مــن حيــث 

فــال تتخــذوا مــنهم (( أي تكونــون ســواء ، يف الكفــر أو يف اإلميــان ؟ يف الكفــر  (( فتكونــون ســواء ))اإلعــراب ؛ 

أي ال تتخـذوا أوليـاء توالـوم أو يوالـونكم ؟ أمـا كـونكم ال توالـوم فظـاهر  أولياء حتى يهاجروا فـي سـبيل اهللا ))

ألــم مل يتمــوا مــا عليــه مــن املهــاجر ؛ وأمــا كونــه ال تتخــذوهم أوليــاء تطمعــون يف أن يكونــوا أوليــاء لكــم فــألن مــن  

اختلـف يف املـراد  (( حتـى يهـاجروا فـي سـبيل اهللا ))نـك أو ينصـرك ؛ وقولـه: كان على غري دينك ال ميكن أن يعي

بــاهلجرة هنــا فقيــل: املــراد حــىت يهــاجروا مــن بــالد الكفــر إىل بــالد اإلســالم ، فــإن كــانوا يف باديــة وجــب علــيهم أن 

اهللا عليــه وآلــه وســلم يهــاجروا إىل املدينــة وإن كــانوا يف مكــة فكــذلك ؛ وقيــل: املــراد بــاهلجرة اخلــروج مــع النــيب صــلى 

أي يف  (( فـي سـبيل اهللا ))؛ وقولـه: للجهاد ؛ ألن من خرج يف اجلهاد فقد هاجر أي ترك بلـده إىل ميـدان املعركـة 

الطريــق املوصــلة إليــه وهــي دينــه ؛ واعلــم أن اهللا ســبحانه وتعــاىل أضــاف الســبيل إليــه يف عــدة آيــات مثــل هــذه اآليــة 

؛ ومســي ســبيل اهللا ألن اهللا  أي طريقــه (( فــاغفر للــذين تــابوا واتبعــوا ســبيله ))وأشــباهها كثــري ، ومثــل قولــه تعــاىل: 

يل يوصل إىل اهللا ، فالواضع لـه هـو اهللا وهـو يوصـل إىل اهللا عزوجـل تعاىل هو الذي وضعه لعباده وهو أي هذا السب

وإضـــافته إىل املـــؤمنني باعتبـــار أـــم  (( ويتبـــع غيـــر ســـبيل المـــؤمنين ))؛ وقـــد ... اهللا تعـــاىل إىل املـــؤمنني يف قولـــه: 

ني ؛ األول أن اهللا هــو ســالكوه فصــار يف إضــافة الســبيل إمــا إىل اهللا وإمــا إىل املــؤمنني ؛ فأمــا إضــافته إىل اهللا فلــوجه

ـــار أـــم  ـــه مرســـل إىل اهللا عزوجـــل ؛ وأمـــا إضـــافته إىل املـــؤمنني فباعتب ـــاين أن ـــه ، والث ـــاده يســـريون إلي الـــذي وضـــعه لعب

(( صــراط اهللا الــذي لــه مــا فــي ســالكون ؛ ومثــل ذلــك أيضــا يقــال يف الصــراط فــإن اهللا أضــافه إىل نفســه يف قولــه: 

: وأضـافه أيضـا إىل الـذين أنعـم اهللا علـيهم يف قولـه ذا صراطي مستقيما ))السموات وما في األرض )) (( وأن ه

أي تولــوا عــن  (( فــإن تولــوا )) ويقــال يف توجيهــه مــا قيــل يف توجيــه الســبيل . صــراط الــذين أنعمــت علــيهم ))(( 



ألخـــذ فا (( واقتلـــوهم ))إذا وجـــدمتوهم خـــذوهم أســـرى بـــدليل قولـــه:  يعـــين (( فخـــذوهم ))اهلجـــرة يف ســـبيل اهللا 

أي يف أي مكــان وجــدمتوهم ســواء وجــدمتوهم يف الــرب أو  (( حيــث وجــدتموهم ))والقتــل إســحاب الــروح ،  أســرى

(( وال تتخــذوا مــنهم وليــا وال يف بالدهــم أو يف غــري ذلــك مــاداموا مل يهــاجروا يف ســيبل اهللا وتولــوا عــن ســبيل اهللا 

وإما من باب التوكيـد ؛ وإمـا لألمـرين مجيعـا ؛ ألن  يرا ))(( وال نصهذا كرره مرة أخرى إما متهيدا لقوله:  نصيرا ))

(( وال نصــيرا لكــن هنـا زاد قــال:  (( فــال تتخــذوا مـنهم أوليــاء ))هــو كقولـه:  (( وال تتخــذوا مـنهم وليــا ))قولـه: 

الك والفرق بني الويل والنصري أن النصـري مـن يـدافع عنـه مـن يعتـدي عليـه فهـو ينصـره ؛ وأمـا الـويل فهـو الـذي يتـو  ))

 . (( ودوا لو تكفرون كما كفـروا فتكونـون سـواء ... ))فوائد اآلية:  بالعناية بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك .

 (( ودوا لو تكفـرون كمـا كفـروا ))من فوائدها: أن الكفار يودون بكل حمبة أن يكفر املؤمنون كما كفروا ؛ لقوله: 

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أنــه إذا كــان هــذا ودهــم فســوف يســعون إليــه بكــل وســيلة ، بكــل وســيلة ســواء كانــت  .

الوســـيلة يف تـــدمري االقتصـــاد أو بالســـالح أو بنشـــر األخــــالق الرذيلـــة الســـافلة ؛ ألن األخـــالق الرذيلـــة الســــافلة إذا 

يــودون أن نكفــر كمــا كفــروا فالبــد أن يســعوا لــذلك انتشــرت يف األمــة فعليهــا الــوداع ؛ املهــم أننــا مادمنــا نعلــم أــم 

بكـــل طريـــق ، بالتهديـــد تـــارة وبـــالتغري تـــارة وبتـــزيني الباطـــل تـــارة ، وكمـــا نشـــاهد اآلن أن دول الكفـــر تلعـــب لعبـــا ال 

ومن فوائدها: أن بين آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم بـبعض ؛  .يستهان به يف دول املسلمني 

والشـك أنـه إذا اشـرتك أحـد فيمـا أصـابك فإنـه تشـجيع لـك ؛ وهلـذا  (( كما كفروا فتكونـون سـواء )) لقوله تعاىل:

بينمـــا يف الـــدنيا إذا شــــارك  (( ولـــن ينفعـــك اليـــوم إذ ظلمـــتم أنكـــم فـــي العـــذاب مشـــتركون ))قـــال اهللا تعـــاىل: 

  املشرتكون يف العذاب هان عليهم ، وتقول خنساء يف رثاء أخيها سخر:

  ولي     على أخوانهم لقتلت نفسي ـولو ال كثرة الباكين ح                          

  أسلي النفس عنهم بالتأسي    وما يبكون مثل أخي ولكن                            

 ومـــن فوائـــدها: فاحلاصـــل أن االشـــرتاك يف العقوبـــة خيففهـــا ؛ هنـــا االشـــرتاك يف الكفـــر يهـــون الكفـــر علـــى أصـــحابه .

ومـن فوائـدها:  . (( ودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا فيكونـون سـواء ))اعتزاز الكفار مبـن يـدخل يف ديـنهم ؛ لقولـه: 

(( فال تتخـذوا مـنهم أوليـاء حتـى يهـاجروا فـي حترمي اختاذ األولياء من الكفار حىت يهاجروا يف سبيل اهللا ؛ لقوله: 

ل اهللا فـإن هـذا دليـل علـى عـدم صـدقه يف إميانـه ؛ ألنـه مـىت ومن فوائـدها: أن مـن مل يهـاجر يف سـبي . سبيل اهللا ))

ومـن فوائـدها: اإلشـارة  صدق اإلنسان يف إميانه فسوف يـدع الغـايل والـرخيص مـن أجـل احلفـاظ علـى هـذا اإلميـان .

ومـن فوائـدها: أن مـن تـوىل عـن اهلجـرة يف سـبيل  . (( في سـبيل اهللا ))إىل اإلخالص ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

وذلـك (( فإن تولوا فخـذوهم واقتلـوهم حيـث وجـدتموهم )) اهللا فإنه ليس وليا لنا وجيب علينا مقاتلته ؛ لقوله: 



ومــن فوائـدها: تأكيــد النهــي  ألـم ال إميــان هلـم وال عهــد هلـم لكــوم تولـوا عــن ديـن اهللا ومل يهــاجروا يف سـبيل اهللا .

فـإن قـال قائـل: كيـف جنمـع بـني  . (( وال تتخـذوا مـنهم وليـا وال نصـيرا ))اذ األولياء من الكفـار ؛ لقولـه: عن اخت

هـــذه اآليـــة وبـــني حمالفـــة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم خلزاعـــة بعـــد صـــلح احلديبيـــة ؟ فـــاجلواب: أن املـــراد باختـــاذ 

بوه ســواء كــانوا مســلما أو كـافرا ؛ وأمــا جمــرد أن يتخــذ األوليـاء أن ينصــرهم اإلنســان ويناصـرهم علــى مــن قــاتلوه وحـار 

معهــم حلفــا يتقــوى ــم ويــدفع ــم شــرورا كثــرية فهــذا ال بــأس بــه عنــد احلاجــة إليــه ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

 هـذا (( إال الذين يصلون إلى قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق ))مث قال اهللا تعاىل:  وسلم أقر ذلك يف صلح احلديبية .

قــال:  (( فخـذوهم واقتلـوهم حيــث وجـدتموهم وال تتخـذوا مــنهم وليـا وال نصـيرا ))اسـتثىن ممـا سـبق مـن قولــه: 

قومــــا وصـــلوا إىل قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم ميثــــاق يعـــين إال (( إال الـــذين يصـــلون إلـــى قـــوم بيــــنكم وبيـــنهم ميثـــاق )) 

(( أو جـاءوكم ... )) ؛ ؛ وهلـذا قـال: واستجاروا م وعقدوا معهم األحالف ، فهؤالء ليس هلم حكم ما سبقهم 

وامليثاق هو العهد املؤكد مأخوذ من الوثاق الـذي هـو ربـاط  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ))

يعـــين أو الـــذين جـــاءوكم يعـــين مل  (( يصـــلون ))هـــذه معطوفـــة علـــى  (( أو جـــاءوكم ))الـــذي يـــربط بـــه الشـــيء ؛ 

(( حصـرت صـدورهم أن يقـاتلوكم أو يقـاتلوا قـومهم نهم ميثـاق ولكـنهم جـاءوا إلـيكم يلتجئوا إىل قوم بيـنكم وبيـ

قيـل: إـا يف موضـع نصـب علـى  (( حصـرت ))حصرت مبعىن ضاقت ومل تتسـع إىل القتـال ؛ واجلملـة يف قولـه:  ))

ا هـــــؤالء اآلن جـــــاءو  (( أو يقـــــاتلوا قـــــومهم ))احلـــــال وعلـــــى تقـــــدير قـــــد أي قـــــد حصـــــرت صـــــدورهم أن يقـــــاتلوكم 

(( أن يقـاتلوكم للمسلمني لئال يقـاتلوا املسـلمني مـع قـومهم ولكـنهم ال يقـاتلون قـومهم مـع املسـلمني ؛ وهلـذا قـال: 

(( ولــو شــاء اهللا لســلطهم يعــين مــع قــومهم ، هــؤالء قــوم مســاملون ؛  (( أو يقــاتلوا قــومهم ))أ ي مــع قــومهم  ))

 لسـلطهم علـيكم فلقـاتلوكم ، انتبــه ! لـو هـذه شــرطية يعـين هــؤالء الـذين جـاءوكم لـو شــاء اهللا علـيكم فلقـاتلوكم ))

هـذه معطوفـة علـى  : (( فلقـاتلوكم ))وقولـه (( لسلطهم ))وجوابه  (( شاء ))أو مصدرية ؟ شرطية ، فعل الشرط 

جــواب لــو بإعــادة الــالم الرابطــة ؛ وهلــذا لــو فرضــت وقيــل: لســلطهم علــيكم فقــاتلوكم ، الســتقام الكــالم ؛ إذا فهــي 

أي جلعل هلم سلطانا علـيكم ؛ وهـل شـاء اهللا ؟ ال ؛  (( لسلطهم عليكم ))؛ وقوله:  للتأكيد وىل أعيدتاألالالم 

(( فإذا اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم سـبيال ألم مل يقاتلوا املسـلمني 

اعتزلــوكم فلــم يكونــوا معكــم ومل  إلــيكم الســلم ))(( فلــم يقــاتلوكم وألقــوا فســرها بقولــه:  )) (( فــإن اعتزلــوكم ))

ألــــم قــــوم مســــاملون مل  (( فمــــا جعــــل اهللا علــــيكم ســــبيال ))أي الســــالم  (( وألقــــوا إلــــيكم الســــلم ))يقــــاتلوكم 

هـــذه  (( فمـــا جعـــل ))وقولـــه:  (( فمـــا جعـــل اهللا علـــيكم ســـبيال ))يقـــاتلوكم ومل يقـــاتلوا قـــومهم فهـــؤالء مســـاملون 

(( إال فوائــد اآليــة:  أي طريقــا يبــيح لكــم قتــاهلم . (( ســبيال ))ومعــىن  (( فــإن اعتزلــوكم ))جــواب الشــرط لقولــه: 



يف هــذه اآليـة الكرميــة مــن الفوائـد: اســتثناء هــؤالء الصــنف  . الـذين يصــلون إلــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ... ))

؛ و الطائفــة نهم ميثــاق ودخلــوا فــيهم مــن النــاس ممــن أمرنــا بقتــاهلم ؛ وهــم طائفتــان: طائفــة وصــلوا إىل قــوم بيننــا وبيــ

ومـن فوائـدها: متـام وفـاء  الثانية قدموا وجاءوا إلينا فلـم يقاتلونـا مـع قـومهم ومل يقـاتلوا قـومهم معنـا ، فهـم مسـاملون .

(( إال اإلســالم بالعهــد حيــث محــا العهــد مــن باشــر عقــد العهــد معنــا ومــن جلــأ إلينــا ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

(( حصـرت ومـن فوائـدها: أن مـن سـاملنا سـاملناه ؛ لقولـه:  . لـى قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق ... ))الذين يصلون إ

وقــد ســبق لنــا يف اجلهــاد مــىت تكــون اهلدنــة وهــل يصــح أن تزيــد علــى  صــدورهم أن يقــاتلوكم أو يقــاتلوا قــومهم ))

ومـــن  قوينـــا أن ننبـــذ إلينـــا .عشـــر ســـنوات ؟ وبينـــا أن الصـــحيح أنـــه تصـــح هدنـــة طلقـــة املبنيـــة علـــى ضـــعفنا ولنـــا إذا 

ومــن فوائــدها: أن  . (( ولــو شــاء اهللا لســلطهم علــيكم ))فوائــدها: إثبــات مشــيئة اهللا ســبحانه  وتعــاىل ؛ لقولــه: 

فيســتفاد منهـا الــرد علــى طائفــة مبتدعــة زائغــة  (( ولــو شــاء اهللا لســلطهم ))أفعـال العبــاد واقعــة مبشــيئة اهللا ؛ لقولــه: 

(( ولـو شـاء اهللا لسـلطهم وهم القدرية الـذين يقولـون إن فعـل اإلنسـان مسـتقل بـه ال عالقـة هللا بـه ، ودليـل ذلـك: 

حيـث نصـب القتـال إىل اإلنسـان وهـم ال ينصـبون  الـرد علـى اجلربيـة (( فلقاتلوكم ))ومن فوائد قوله:  .عليكم )) 

نسان إال على سبيل ااز ؛ فمثال يكون الرجل صلى هـو صـلى علـى سـبيل اـاز وإال يف احلقيقـة أنـه الفعل إىل اإل

ومن فوائدها: أنه إذا اعتزلنا مـن وصـل إلينـا بأمـان فلـم يقـاتلوا وألقـى السـلم وجـب الكـف عنـه  أجرب على الصالة .

ومـن فوائــد  . عـل اهللا لكـم علــيهم سـبيال ))السـلم فمــا جإلـيكم (( فـإن اعتزلـوكم فلــم يقـاتلوكم ألقــوا ؛ لقولـه: 

اآليــة الكرميــة احلاصــل بــاملفهوم: أــم لــو أخــذوا مــن امليثــاق ولكــنهم خــانوا فقــاتلوا فــإن العهــد ينــتقض ، ينــتقض وال 

(( فـإن اعتزلـوكم فلـم يقـاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا يكـون بيننـا وبيـنهم ميثـاق ؛ يؤخـذ مـن قولـه: 

(( فمــا جعــل اهللا لكــم ومــن فوائــدها: أن مــن ألقــى الســالح وجــب الكــف عنــه ؛ لقولــه:  بيال )) .لكــم علــيهم ســ

ـــه ال عـــربة بإلقائـــه ؛ ألن العـــدو قـــد يلقـــي  علـــيهم ســـبيال )) ـــة وخـــداع فإن لكـــن إن خيـــف أن إلقائـــه الســـالح خيان

فـإن قـال قائـل: ألـيس مـا وقـع  السالح غدرا وخيانة وقد ينهـزم أيضـا أمـام جيوشـنا غـدرا وخيانـة ، فالواجـب التنبـه .

مــن أســامة بــن زيــد يف قتــل املشــرك بعــد أن قــال ال إلــه إال اهللا ، فأنبــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ووخبــه وقــال 

قلنــا: البــد مــن قرينــة قويــة تــدل  أقتلتــه بعــد أن قــال ال إلــه إال اهللا ؟ مــع أن الــذي يظهــر أنــه قاهلــا تعــوذا مــن القتــل ؟ 

ه الغـــدر واخليانـــة ، وأن جمـــرد الظـــن فـــال يكفـــي ؛ ألنـــا األصـــل العصـــمة بالعهـــد فيبـــىن علـــى هـــذا علـــى أنـــه خيشـــى منـــ

(( فمـا جعــل ومـن فوائــدها: أن الشـرع منعـا ودفعــا وإذنـا كلـه هللا عزوجـل ؛ لقولــه:  األصـل حـىت يوجـد مــا يعارضـه .

شــاء مــن حــل وحرمــة وإجيــاب وهــذا يــدل علــى أن األمــر بيــد اهللا ، هــو الــذي حيكــم مــا  اهللا لكــم علــيهم ســبيال ))

  وغري ذلك .



 الفتنـة إلـى ردوا مـا كـل قـومهم ويـأمنوا يأمنوكم أن يريدون آخرين ((ستجدونأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

و  ثقفتمــوهم حيــث واقتلــوهم فخــذوهم أيــديهم ويكفــوا الســلم إلــيكم ويلقــوا يعتزلــوكم لــم فــإن فيهــا أركســوا

 خطئــا مؤمنــا قتــل ومــن خطئــا إال مؤمنــا يقتــل أن لمــؤمن كــان مبينــا  ومــا ســلطانا علــيهم لكــم جعلنــا أولــئكم

 رقبـة فتحريـر مؤمن وهو لكم عدو قوم من كان فإن يصدقوا أن إال أهله إلى مسلمة ودية مؤمنة رقبة فتحرير

 فصـيام يجـد لـم فمـن مؤمنـة رقبـة وتحريـر أهلـه إلـى مسلمة فدية ميثاق وبينهم بينكم قوم من كان وإن مؤمنة

 فيهــا خالــدا جهــنم فجــزآؤه متعمــدا مؤمنــا يقتــل حكيمــا ومــن عليمــا اهللا وكــان اهللا مــن توبــة متتــابعين شــهرين

  عظيما )) . عذابا له وأعد ولعنه عليه اهللا وغضب

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان .(( إال الــذين يصــلون إلــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ... )) مناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

  الرجيم ؛

فمـا  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثـاق ... ))سبق الكالم على قول اهللا تبارك وتعـاىل:  الشيخ :

  معىن اآلية ؟

  الذين هاجروا من قومهم من املسلمني ومل يقاتلوا مع املسلمني ضد قومهم ؛  الطالب :

  ما معناها ؟ (( إال الذين يصلون ))أنا أقصد  توافقون ؟ نعم أخ ؟ الشيخ :

  هم الذين بينهم وبني املسلمني ميثاق ؛  الطالب :

  إىل الكفار الذين بينهم وبني املسلمني ميثاق . (( يصلون إلى قوم ))ويش معىن  الشيخ :

  الثاين الذين أيضا ال يقاتل ؟  الشيخ :

  لمني ؛ قوم من الكفار جاءوا إىل املسلمني فلم يقاتلوا قومهم ومل يقاتلوا املس الطالب :

  . (( أو جاؤوكم حصرت صدورهم أ، يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ))قوله:  نعم هذا الثاين . الشيخ :

(( فإن اعتزلـوكم فلـم يقـاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم سـبيال ما معىن قوله:  الطالب :

  ؟  تدعتني القدرية واجلربية؟ يف هذه اآلية رد على طائفتني مب ))

  .(( فلو فلقاتلوكم )) وعلى اجلربية بقوله تعاىل:  الشيخ :

وأختهـا سـوف  السـني هنـا للتنفـيس (( ستجدون آخـرين يريـدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ... ))تفسري اآلية: 

؛ للتســويف ؛ و الفــرق بينهمــا أن التســويف متــأخر والتنفــيس حاضــر ، وكلتامهــا تفيــدان التقريــر والثبــوت والتحقيــق 

فمثال إذا قلت: أنت جتد زيدا ، أنت ستجد زيدا ؛ أيهما أوكد ؟ الثاين أوكـد ؛ لكـن كلتامهـا تفيـد التوكيـد والثبـوت 

ــأمنوا هــؤالء قســم رابــع  (( ســتجدون آخــرين ))ولكــن ســوف للرتاخــي والســني للقــرب  (( يريــدون أن يــأمنوكم وي



إذا جــاءوكم قــالوا آمنــا فــأمنوا ، وإذا خلــوا إذا شــياطينهم قــالوا  (( يــأمنوكم ))وال ميكــن هــذا إال بالنفــاق  قــومكم ))

إنـــا معكـــم فـــأمنوا ؛ فهـــم يريـــدون أن يكونـــوا مـــوفني هلـــؤالء وهـــؤالء وال ميكـــن هـــذا ، ال ميكـــن أن ترضـــي أوليـــاء اهللا 

 هللا أو بـالعكس ، وأعداء اهللا يف آن واحد ؛ ألن أولياء اهللا وأعـداء اهللا كلهـم أعـداء ال ميكـن لعـدو اهللا أن يـوايل ويل

فهؤالء ليسوا إىل هؤالء وال إىل هـؤالء ألـم ليسـوا مـع املسـلمني ظـاهرا وباطنـا وال مـع الكفـار ظـاهرا وباطنـا ؛ أو ال 

(( كلمـــا ردوا إلـــى الفتنـــة ؟ ليســـوا مـــع املســـلمني ظـــاهرا وباطنـــا وال مـــع الكفـــار ظـــاهرا لكـــن يف البـــاطن هـــم معهـــم 

(( أركسـوا آهلم الفتنـة ـ والعيـاذ بـاهللا ـ والضـالل واملـراد بالفتنـة اخلـروج مـن اإلسـالم يعـين معنـاه إن مـ أركسوا فيهـا ))

يعين ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عـن اهلـدى ، وهكـذا كـل إنسـان يريـد الفتنـة فإنـه يـزداد شـرا وإيغـاال يف  فيها ))

يعـين إن  اقتلوهم حيـث ثقفتمـوهم ))(( فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم و الفتنة 

يعــين االستســالم أن املســاملة ؟  (( ويلقــوا إلــيكم الســلم ))ظهــرت عــداوم لكــم ومل يعتزلــوكم حــىت يتبينــوا ويظهــروا 

(( فخـــذوهم باإليـــذاء عـــنكم  )) مه(( ويكفـــوا أيـــديالظـــاهر املعنيـــني ، الظـــاهر املـــراد معنيـــان يلقـــوا إلـــيكم الســـلم 

واقتلــوهم إماتــة (( حيــث ثقفتمــوهم )) أي حيــث وجــدمتوهم كمــا  خــذوهم أســرى هم ))واقتلــوهم حيــث ثقفتمــو 

(( وأولــئكم جعلنــا لكــم علــيهم ســلطانا مبينــا أي إن جيــدوكم  (( إن يثقفــوكم يكونــوا لكــم أعــداء ))قـال تعــاىل: 

قريــب قــد يشــار اإلشــارة هنــا إشــارة بعيــد مــع قــرب الــذكر لبعــد منــزلتهم وســهول منــزلتهم ؛ ألن ال )) (( أولــئكم ))

(( وأولــئكم جعلنــا لكــم علــيهم إليــه باإلشــارة البعيــد إمــا لبعــده نــزوال أو لبعــده علــوا حســب مــا يقتضــيه الســياق 

أي حقــا بينــا وســلطة بقتــاهلم وأخــذهم حيــث مل يعتزلــوكم ويلقــوا إلــيكم الســلم ويكفــوا أيــديكم ؛  ســلطانا مبينــا ))

ــــة كلهــــا يف املنــــافقني وأشــــباه املنــــافقني ؛ ألــــا بــــدئت ــــم وانتهــــت ــــم فهــــي يف املنــــافقني وأشــــباههم ؛  هــــذه اآلي

وخالصتها يف املعىن اإلمجايل: أن الناس ينقسمون إىل أقسـام: مسـلمون ، ومعاهـدون ، وذميـون ، ومنـافقون ؛ وكـل 

(( ستجدون آخرين يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم فوائد اآليـة:  له حكم من هذه األقسام حكم يليق م .

آخــــرين يريــــدون أن  (( ســــتجدونيف اآليــــة الكرميــــة فوائــــد ؛ منهــــا: علــــم اهللا عزوجــــل بالغيــــب ؛ لقولــــه:  . ... ))

ـــأمنوا قـــومهم )) . (( يريـــدون أن ومـــن فوائـــدها: إثبـــات اإلرادة للعبـــد ؛ مـــن أيـــن تؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه:  يـــأمنوكم وي

ومــن فوائــدها: أنــه ال ميكــن اجلمــع بــني الواليــة والعــداوة أن يكــون اإلنســان وليــا ألوليــاء اهللا ووليــا  . يــأمنوكم ... ))

وهــذا قالــه يف مقــام الــذم ال يف  (( يريــدون أن يــأمنوكم ويــأمنوا قــومهم ))ألعــداء اهللا هــذا شــيء ال ميكــن ؛ لقولــه: 

ة يف شــخص معــني ؟ نعــم ميكــن ، إذا كــان هــذا فــإن قــال قائــل: هــل ميكــن اجلمــع بــني العــداوة والواليــ مقــام املــدح .

الشخص يأيت باإلميان والتقوى من جانب وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانـب آخـر صـار وليـا مـن جانـب 

وعــدوا مــن جانــب آخــر ، هــذا هــو الــذي عليــه أهــل الســنة واجلماعــة بــأن اإلميــان والكفــر قــد جيتمعــان لكــن لــيس 



لـــق ألن اإلميـــان املطلـــق والكفـــر املطلـــق ال ميكـــن أن جيتمعـــان ؛ لكـــن مطلـــق اإلميـــان اإلميـــان املطلـــق وال اإلميـــان املط

ومـن فوائـدها: التحـذير مـن الوقـوع يف الفـنت ، وأن اإلنسـان كلمـا وقـع يف الفتنـة  ومطلق الكفـر ميكـن أن جيتمعـان .

  أركس فيها .

 رقبـة فتحريـر خطئـا مؤمنـا قتـل ومـن اخطئـ إال مؤمنـا يقتل أن لمؤمن كان (( وماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 وإن مؤمنـة رقبـة فتحريـر مـؤمن وهـو لكـم عـدو قـوم مـن كان فإن يصدقوا أن إال أهله إلى مسلمة ودية مؤمنة

 شــهرين فصــيام يجــد فمــن لــم مؤمنــة رقبــة وتحريــر أهلــه إلــى مســلمة فديــة ميثــاق وبيــنهم بيــنكم قــوم مــن كــان

 اهللا وغضـب فيهـا خالـدا جهـنم فجـزآؤه متعمـدا مؤمنا يقتل حكيما ومن عليما اهللا وكان اهللا من توبة متتابعين

  )) . عظيما عذابا له وأعد ولعنه عليه

بقيــت  (( ومــا كــان لمــؤمن أن يقتــل مؤمنــا إال خطئــا ))أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

(( ســتجدون آخــرين يريــدون أن يــأمنوكم تتمــة فوائــد اآليــة:  ؟ (( ســتجدون آخــرين ))الفوائـد ؛ أي فوائــد ؟ مــن 

 . (( سـتجدون آخــرين ))علـم اهللا تعـاىل بالغيـب ؛ لقولـه:  أخـذنا أربعـة فوائـد ، األوىل ؟ . ويـأمنوا قـومهم ... ))

 يكونـوا ومنهـا: أن هـؤالء القـوم ملـا مل . (( يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ))ومنها: الرد على اجلربية ؛ لقولـه: 

صــادقني يف اإلميــان كلمــا ردوا إىل الفتنــة أركســوا فيهــا ؛ وهكــذا كــل إنســان لــيس صــادقا يف إميانــه فإنــه كلمــا رد إىل 

ومـن فوائـدها: أنـه جيـوز أن يقاتـل أمثـال هـؤالء أذا مل يعتزلـوا املسـلمني أي مل يكفـوا عـنهم  الفتنة ازداد شـرا وركسـا .

(( فخــــذوهم مــــن فوائــــدها: حســــن البالغــــة بالغــــة القــــرآن حيــــث قــــال هنــــا: و  يلقــــوا إلــــيهم الســــلم يعــــين الســــالم .

    (( حيث وجدتموهم )) .وهناك يف اآلية األوىل:  واقتلوهم حيث ثقفتموهم ))

 



مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . (( ستجدون آخرين يريدون أن يـأمنوكم ويـأمنوا قـومهم ... ))تتمة فوائد اآلية: 

ومــن  أنــه جيــوز أن يقاتــل أمثــال هــؤالء أذا مل يعتزلــوا املســلمني أي مل يكفــوا عــنهم يلقــوا إلــيهم الســلم يعــين الســالم .

وهنـاك يف اآليـة  (( فخـذوهم واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم ))فوائدها: حسن البالغة بالغة القرآن حيث قال هنا: 

ومـن  ألن اخـتالف األلفـاظ يـؤدي إىل النشـاط ، واتفاقهـا يـؤدي إىل امللـل غالبـا . (( حيث وجـدتموهم ))األوىل: 

لطانا مبينـا أي سـلطة شـرعية ورمبـا أيضـا سـلطة قدريـة فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل للمؤمنني على هؤالء سـ

 (( مـا كـان ))اإلعراب  . (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ... ))تفسري اآلية:  مبينة أي ظاهرة بينة .

على أنه مؤول باملصدر أي مـا كـان ملـؤمن قتـل مـؤمن  (( أن يقتل ))وامسه  (( لمؤمن ))فعل ناقص منفي ، وخربه 

حيتمل أن تكون صفة ملوصـوف حمـذوف أي إال قـتال خطئـا  (( خطئا )) خطئا ؛ وأما إال فهي أداة استثناء ، و إال

أي اعمـل دروعـا سـابغات ، فحـذف املوصـوف مـع بقـاء الصـفة كثـري يف  (( أن اعمـل سـابغات ))، كقوله تعـاىل: 

واملــؤمن هــو  ن أن يقتــل مؤمنــا إال خطئــا ))(( مــا كــان لمــؤميقــول اهللا عزوجــل:  اللغــة العربيــة ويف القــرآن الكــرمي .

الـــذي اســـتقر اإلميـــان يف قلبـــه ، واإلميـــان شـــرعا أخـــص مـــن اإلميـــان لغـــة إذ أن اإلميـــان شـــرعا فهـــو اإلقـــرار بالقلـــب 

(( مـن يقتـل املتضمن للقبول واإلذعان أي قبول اخلرب والطلب واإلذعـان بـذلك واالنقيـاد وعـدم اسـتكبار ؛ وقولـه: 

اب الروح بأي وسـيلة كـان سـواء بالسـيف أو بالسـهم أو بـاإلحراق أو بـاإلغراق أو بـأي نـوع مـن القتل هو إسح ))

يعــين أنـه ال ميكنــه أن يقتلـه خاطئــا بــل خمطئـا ؛ والفــرق بـني اخلــاطئ واملخطــئ   (( إال خطئــا ))أنـواع القتــل ؛ وقولـه: 

؛ ويكــون اخلطــأ إمــا بالقصــد وإمــا أن اخلــاطئ مــن ارتكــب اخلطــأ عمــدا واملخطــئ مــن ارتكبــه بغــري عمــد بغــري قصــد 

باآللة ؛ أمـا اخلطـأ بالقصـد فمثـل أن يرمـي صـيدا رميـة قاتلـة فيصـيب إنسـانا مل يقتلـه ، هـذا خطـأ مبـاذا ؟ بالقصـد ؛ 

واخلطأ باآلهلة مثل أن يضربه عمدا بسوط ال يقتل مثلـه غالبـا ، فهـذا خطـأ يف اآللـة ألنـه مل يظـن أـا تقتلـه ؛ وهلـذا 

قتلــه ، عصــا يــؤدب ــا اإلنســان عــادة ولكــن قــدر اهللا عزوجــل أن تســري هــذه اجلنايــة حــىت ميــوت مل يكــن قاصــدا ل

مـن  (( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبـة مؤمنـة وديـة مسـلمة إلـى أهلـه إال أن يصـدقوا ))مث قال:  املضروب .

هـــذه جـــواب الشـــرط ، وقرنـــت بالفـــاء ألـــا مجلـــة امسيـــة  (( فتحريـــر ))و  (( قتـــل ))هـــذه شـــرطية ، وفعـــل الشـــرط 

وكلمـة حتريــر مبتـداء واخلــرب حمــذوف والتقـدير: فعليــه حتريــر رقبـة ؛ وحتريــر الشــيء هـو ختليصــه واملــراد مـن هــذا التحريــر 

بـل مـن حتــرره  ا مـن اهلــالك ؛ وهلـذا ال يعتـرب مــن أنقـض شخصـا حمـررا لــههختلـيص الرقبـة مـن الــرق خاصـة ، ال ختليصـ

؛ واملـراد بالرقبـة هنـا الـنفس كاملـة ؛ لكـن يعـرب بالرقبـة عنهـا ألن اجلسـد ال ميكـن أن  ن الرق وختلصه منه فهو احملررم

ــة ))يقــوم بــدون رقبــة وهلــذا إذا قطعــت رقبتــه هلــك ؛ وقولــه تعــاىل:  املــراد باإلميــان هنــا مــا يشــمل اإلســالم  (( مؤمن

معطوفــة علــى  (( وديــة ))مطلــق اإلميـان ؛ وهلــذا لــو أعتــق فاسـقا ألجزئــه ولـيس املــراد بــاملراد اإلميــان املطلـق بــل املــراد 



بالبنـاء للمفعـول  (( مسـلمة ))حترير يعين وعليه دية مسلمة إىل أهلها ، ومل يبني اهللا عزوجـل مـن يسـلمها بـل قـال: 

 أن يصــدقوا أي يعــين وعليــه ديــة مســلمة إىل أهلــه إال (( ديــة ))مســتثىن مــن قولــه:  (( إال أن يصــدقوا ))؛ وقولــه: 

يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاط أو العفو عنها فتسقط ؛ واملراد بالتصدق هنا ؟ املراد العفو واإلسـقاط 

أصــلها إال أن يتصــدقوا ؛ ولكــن أدغمــت التــاء  (( إال أن يصــدقوا ))؛ ألنــه لــيس املــراد بــذل بــل إســقاط ؛ وقولــه: 

ن مـن قـوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن فتحريـر رقبـة مؤمنـة )) (( فـإن كـان (( فـإن كـابالصاد فصار إال أن يصدقوا ؛ 

مجلــة يف موضــع نصــب علــى احلــال مــن  (( وهــو مــؤمن ))الضــمري يعــود علــى املقتــول وهــو اســم كــان ، وقولــه:  ))

ــة ))يعــين واحلــال أنــه مــؤمن  (( كــان ))الضــمري املســترت لقولــه:  ــة مؤمن أي فعلــى القاتــل حتريــر رقبــة  (( فتحريــر رقب

(( وإن كــان مـن قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق فديــة منـة ؛ وعليــه يكـون املبتــداء واخلــرب حمـذوف ، التقــدير: فعليــه ؛ مؤ 

(( مـن قـوم املضـري يعـود علـى مـن ؟ علـى املقتـول ،  (( إن كان ))يقول:  مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ))

مبنزلــة احلبــل يوثــق بــه املأســور إذ أن العهــد ربــاط بــني أي العهــد ، ومســي العهــد ميثاقــا ألنــه  بيــنكم وبيــنهم ميثــاق ))

(( مــن قــوم بيــنكم وبيــنهم ... أحــدمها علــى اآلخــر وال يعتــدي أحــدمها علــى اآلخــر ؛ وقولــه: املتعاهــدين حبيــث ال 

ــاق )) أي  (( فديــة مســلمة إال أهلــه ))هــل هــم كفــار أو مســلمون ؟ كفــار ؛ ألن املــؤمنني ذكــروا يف األول ؛  ميث

أي أهـــل املقتـــول ؛ ومـــن املـــراد باألهـــل يف املوضـــعني ؟ املـــراد  (( ديـــة مســـلمة إلـــى أهلـــه ))علـــى القاتـــل فعليـــه أي 

 (( وتحريـر رقبـة مؤمنـة ))باألهل الورثة ؛ ألن الورثـة هـم الـذين يرثـون مـا خلفـه امليـت والديـة مـن خملفـات امليـت ؛ 

مـن مل جيـد أيـش ؟ الديـة ؟ ال  هرين متتـابعين ))(( فمن لم يجد فصيام شـنقول فيها كما قلنا يف األوىل ؛ وقوله: 

(( ، مــن مل جيــد الرقبــة ؛ إمــا أن تكــون الرقــاب معدومــة وإمــا أن يكــون مثنهــا معــدوما ؛ وهلــذا جــاء يف اآليــة الكرميــة: 

(( فصـــيام ومل يـــذكر املفعـــول ليكـــون ذلـــك أمشـــل وأعـــم أي فمـــن مل جيـــد الرقبـــة أو مل جيـــد مثنهـــا  فمـــن لـــم يجـــد ))

؛ وعلــى هــذا فتكــون الصــيام مبتــداء واخلــرب حمــذوف ، والتقــدير: فعليــه صــيام أي فعليــه صــيام  ابعين ))شــهرين متتــ

هـذه مصـدر لفعـل  (( توبـة مـن اهللا ))شهرين متتابعني ، يعين يتبع بعضهما بعضا حبيـث ال يبطـل بينهمـا ؛ وقولـه: 

حمــذوف أي يتــوب بــذلك توبــة إىل اهللا ، والتوبــة إىل اهللا هــي الرجــوع إليــه مــن معصــيته إىل طاعتــه ، وســيأيت أن هلــا 

أي أن مــا شــرعه اهللا مــن هــذه األحكــام هـي توبــة منــه علــى عبــد وإال لــو شــاء لشــق  (( مــن اهللا ))شـروطا ؛ وقولــه: 

كــان هــذه فعــل ماضــي ناصــب ،   (( وكــان اهللا عليمــا حكيمــا ))، علينـا وكــان الواجــب بقتــل خطــأ أكــرب مــن ذلــك 

خــرب ثــاين ، وال يصــح أن يكــون صــفة؛ ألن الضــمري (( حكيمــا )) خربهــا ، و  (( عليمــا )) ولفــظ اجلاللــة امسهــا و

علــى أــا خــرب ثــان  ؛ والعلــم إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه يوصــف إليــه ؛ وعلــى هــذا فيتعــني . ال يوصــف وال 



ازمـا ، هـذا علـم ؛ فـإذا أدركـت مـثال أن هـذه ورقـة مسـي هـذا علمـا ألين أدركتهـا علـى مـا هـي عليهـا إدراكـا إدراكـا ج

جازمــا ، وإذا قلــت: يــرتجح عنــدي أــا ورقــة ، فهــذا لــيس بعلــم ألنــه لــيس جازمــا ؛ وإذا قلــت: ال أدري مــا هــي ، 

من احلكم من اإلحكـام ، فهـو حكـيم مبعـىن  احلكيم فاحلكيم مأخوذة ؛ وأما فهذا أيضا ليس بعلم ؛ ألنين مل أدركه

حاكم ومبعىن حمكم ، فاحلاكم بني عباده واحلاكم على عباده هو اهللا ؛ وتأمـل كيـف قلـت احلـاكم علـى عبـاده وبـني 

عباده ؛ احلاكم بني عبـاده يعـين فصـل النـزاع بيـنهم ، واحلـاكم علـيهم يعـين الـذي لـه احلكـم علـى العبـاد حيكـم فـيهم 

أيضا مشتق مـن احلكمـة ، واحلكمـة قـال العلمـاء: هـي وضـع الشـيء يف موضـعه الالئـق بـه ؛ فيكـون مبا شاء ، وهو 

كمــة نوعـان أيضـا وإذا ضــربت اثنـني بـاثنني صــار امسـه احلكـم مشــتمال علـى حكـم وإحكــام ؛ واحلكـم نوعـان ، واحل

من أن يقتـل مؤمنـا إال خطئـا ... (( وما كـان لمـؤ فوائد اآليـة:  احلاصل أربعة وسيأيت إن شاء اهللا يف بيان الفوائد .

(( ومـا كـان لمـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إال خطئـا من فوائدها: امتناع قتل املـؤمن للمـؤمن عمـدا ؛ يؤخـذ مـن قولـه:  ))

وإذا جاءت ما كـان ، أو مل يكـن ، أو ال ينبغـي ، أو مـا ينبغـي ، فإـا تفيـد االمتنـاع ؛ ولكـن هـل هـذا االمتنـاع  ))

ر أنه شـرعي بـل يتعـني ؛ ألنـه قـدرا ميكـن أن يقتلـه عمـدا ال خطئـا ؛ فـإذا شـرعا ال ميكـن ؛ شرعي أو قدري ؟ الظاه

، نقـول هــذا وهلـذا يعتـرب مـن قتـل املــؤمن خطئـا يعتـرب نـاقص اإلميــان جـدا حـىت يصـح إن يصـح أن ننفــي عنـه اإلميـان 

 بة ذات شـرف يرفـع النـاس إليـه ليس مبؤمن أي ليس مبؤمن كامل اإلميان ألنه إذا كانت السرقة ال ينتهب اإلنسان

ومـن فوائـدها: أن املـؤمن قـد يقتـل غـري املـؤمن عمـدا ؛  أبصارهم حني يرفعها وهو مؤمن ، فمـا بالـك يف مـن يقتـل .

ولكن هل هـذا جـائز ؟ اجلـواب: ال ، فيـه تفصـيل: إن كـان حماربـا فقتلـه جـائز ، مث قـد  (( أن يقتل مؤمنا ))لقوله: 

تقتضيه احلال ؛ وإن كان معاهـدا أو مسـتأمنا أو ذميـا فقتلـه حـرام ، نقـول مـا كـان  جيب أو ال جيب على حسب ما

ومن فوائدها: حكمة الشرع حني فـرق بـني اخلطـأ والعمـد ؛ ألن اخلطـأ ال يقـع عـن قصـد والعمـد يقـع  له أن يقتله .

و ال هـــذه عـــن قصـــد ؛ فـــاملخطئ أهـــل للمســـامح والعامـــد لـــيس أهـــال لـــه ؛ وهـــذا الشـــك مـــن احلكمـــة للشـــرع ، ولـــ

(( ومـن فوائـدها: تقسـيم القتـل إىل خطـأ وغـري خطـأ ؛ ألن اسـتثناءه يف قولـه:  احلكمة الستوى العامد و املخطـئ .

ومــن فوائــدها: أن  يــدل علــى أن هنــاك عمــدا ، وهــو كــذلك وســيأيت ذكــر العمــد يف اآليــة الــيت بعــدها . إال خطــأ ))

: ئني؛ األول: العتـق ؛ والثـاين: الديـة ؛ يؤخـذ مـن قولـهقتل اخلطأ بنوعني على حسـب مـا فسـرنا مـن قبـل يوجـب شـي

فــإن قيــل: ومــن قتــل غــري مــؤمن فمــاذا يلزمــه ؟ نقــول إن اهللا قــد بينــه  (( فتحريــر مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه ))

ألنه صار كفـارة هلـذا الـذنب وهـو قتـل املـؤمن ،  ومن فوائدها: فضيلة العتق وعلو منزلته ؛ فيما بعد يف نفس اآلية .

ومـن فوائـدها: نظـر الشـريعة إىل حتريـر الرقـاب مـن  وهذا يـدل علـى فضـيلته وعلـو مرتبتـه ، وأنـه هـام ؛ وهـو كـذلك .

ويتفرع علـى هـذه الفائـدة: الـرد علـى مـن أنكـر علـى املسـلمني االسـرتقاق ؛ فيقـال إن االسـرتقاق جـاء نتيجـة  الرقة .



ومـن فوائـدها: اشـرتاط اإلميـان يف عتـق الرقبـة يف  ري ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثـرية علـى التحريـر .ألمر ضرو 

؛ وهـــل يلحـــق بـــذلك كـــل رقبـــة كانـــت كفـــارة ملعصـــية ؟ يف هـــذا  (( فتحريـــر رقبـــة مؤمنـــة ))؛ لقولـــه تعـــاىل:  القتـــل

(( ففــي قولــه تعــاىل يف كفــارة اليمــني: للعلمــاء قــوالن ؛ فمــنهم مــن قــال باشــرتاط اإلميــان لكــل رقبــة أعتقــت كفــارة ، 

الرقبــة هنــا مطلقــة فهــل  إطعــام عشــرة مســاكين مــن أوســط مــا تطعمــون أهلــيهم أو كســوتهم أو تحريــر رقبــة ))

يشرتط فيها اإلميان ؟ يرى بعض أهل العلم إنه يشرتط ، وذهب آخـرون إنـه ال يشـرتط ؛ وهـذا مبـين علـى ختصـيص 

ق الســبب واحلكــم فإنــه خيصــص ، وإن اختلــف احلكــم فإنــه ال خيصــص مــع الــنص بــنص آخــر وقــد بينــا أنــه إذا اتفــ

اتفاق السبب ؛ وإن اتفق احلكم مـع اخـتالف السـبب فـأكثر العلمـاء علـى أنـه خيصـص ، فالسـبب يف ... هنـا هـو 

القتــل ، ويف كفــارة اليمــني هــو احللــف ، فالســبب خمتلــف لكــن احلكــم واحــد وهــو حتريــر الرقبــة ، وأكثــر العلمــاء أنــه 

ومـن فوائـدها: جـواز ... الـذكر واألنثـى يف كفـارة القتـل ؛  قيد املطلق يف كفارة اليمني على املقيد يف كفارة القتـل .ي

ومــن فوائــدها: أنــه لــو   يقــل: ذكــر وال أنثــى ، فيكــون مطلقــا .مل (( تحريــر رقبــة ))مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن اإلطــالق 

ومــن فوائــدها: تعظــيم القتــل ؛ وهلــذا  جيزئــه يف كفــارة القتــل .أعتــق رقبــة كــافرة مثــل أن يعتــق عبــدا ال يصــلي فإنــه ال 

( رفـــع ألمتـــي أوجـــب اهللا فيـــه الكفـــارة مـــع أن القاعـــدة الشـــرعية أن املخطـــئ ال كفـــارة عليـــه وأنـــه مرفـــوع عنـــه القلـــم 

ــه ) لكــن تعظيمــا لشــأن القتــل صــار الــذي يصــدر منــه القتــل ولــو خمطئــا عليــه  الخطــأ والنســيان ومــا اســتكره علي

ومـــن فوائـــدها: أن مـــن أعتـــق رقبـــة غـــري مؤمنـــة فإنـــه ال جتزئـــه ؛ وهـــل يشـــرتط يف هـــذه الرقبـــة الســـالمة مـــن  رة .الكفـــا

العيـوب اجلســدية ؟ كمــا اشــرتطت الســالمة مـن العيــب الشــرعي ؟ يف هــذا خــالف فـريى بعــض العلمــاء أنــه البــد أن 

ضـارة بالعمـل يـؤدي إىل أن يكـون عالـة تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل ؛ ألن إعتاق من فيه عيـوب 

فعلى القـول باشـرتاط السـالمة ال جيـزئ ؛ وعلـى  عبد على املشكلة ، فمثال لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو

بعــدم االشــرتاط جيــزئ ؛ وأكثــر العلمــاء فيمــا أظــن علــى أنــه يشــرتط أن يكــون ســليما مــن العيــوب الضــارة يف  القــول

ومــن فوائــدها: وجـوب الديــة يف قتــل  ا العبــد يوجـب أن يكــون العبــد عالـة علــى الغـري .العمـل ؛ ألن إعتــاق مثـل هــذ

ومــن فوائــدها: جيــب علــى مــن وجبــت عليــه الديــة أن يرســلها إىل  . (( وديــة مســلمة إلــى أهلهــا ))اخلطــأ ؛ لقولــه: 

بــني العلمــاء ؛ ؛ وهــل تؤجــل أو هــي علــى الفــور ؟ يف هــذا اخــتالف  (( مســلمة إلــى أهلــه ))أهــل امليــت ؛ لقولــه: 

منهم من قال: إا ال تؤجل إال إذا رأى حـاكم أن يف تأجيلهـا مصـلحة ؛ ألن األصـل يف وجـود الـدين قضـائه علـى 

وهــل الديــة واجبــة علــى القاتــل بأصــالة وعلــى  الفــور ، فــإذا رأى احلــاكم التأجيــل أجلهــا ... يؤجــل ثــالث ســنني .

ال ؟ يف هــذا اخــتالف أيضــا ، فمــن العلمــاء مــن يقــول: إــا واجبــة العاقلــة بالتبعيــة ؟ أو هــي واجبــة علــى العاقلــة أصــ

(( وال تـزر وازرة على القاتـل باألصـالة وعلـى غـريه بـالتبع ؛ ألن القاتـل هـو املباشـر يف القتـل ، وقـد قـال اهللا تعـاىل: 



قتـل خطـأ عنـده وحتميل العاقلة إمنا هو من أجل إعانته ومساعدته ؛ فإذا قدرنا أن هـذا الرجـل الـذي  وزر أخرى ))

ماليني الدراهم والعاقلة أحواله ماشي فإنه قـد ال يكـون مـن احلكمـة أن حنمـل العاقلـة ونضـيق عليهـا يف معيشـتها مث 

نــدى هــذا القاتــل الــذي وقعــت اجلرميــة منــه مــع غنــاه وكثــرة مالــه ؛ ومــن العلمــاء مــن يقــول: هــي واجبــة علــى العاقلــة 

حـىت وإن كـان مـن أغـىن النـاس والعاقلـة فقـراء فإنـه ال يلـزم بـدفع شـيء  باألصالة ؛ وعلـى هـذا فـال يلـزم القاتـل شـيء

مـن الديـة ألـا واجبـة علـى العاقلـة ؛ والظـاهر يل أن نقـول بـالقول الوسـط ، إذا كـان عنـد العاقلـة قـدرة ألزمنـاه مبعـىن 

بعض ظهـريا ؛ وأمـا إذا كـان أن العاقلة ذات غنا واسعة فإننا نلزمها ملا فيها من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضـهم بـ

  طيعون حتمل الدية إال بكلفة ومشقة وبفقد بعض احلوائج والقاتل غين فإننا نلزمه ألنه هو األصل .العاقلة ال يست

مـن اإلبـل لألنثـى احلـرة  فإن قال قائل: ما هي الدية ؟ قلنا: قد بينتها السنة: مائـة مـن اإلبـل للـذكر احلـر ، ومخسـون

؛ وهــذا هــو القــول الصــحيح ، أن اإلبــل هــي األصــل يف الديــة ؛ وأمــا البقــر و الغــنم والــذهب والفضــة واحللــل فإــا 

ومن فوائد اآليـة الكرميـة: أن الديـة تسـلم إىل أهـل  أقوام يعين فإا قيم وإال فاألصل هو اإلبل ، هذا هو الصحيح .

ومــن فوائــدها: أن العفــو مــن الديــة مــن الصــدقة ؛  فمــن أهلــه ؟ أهلــه هــم الورثــة . لــه ))(( إلــى أهاملقتــول ؛ لقولــه: 

واإلبـراء أن يـربئ اإلنسـان شخصـا مـدينا مـن الـدين ويسـقطه  إعطـاء وإمـا إبـراء ؛ فاإلعطـاء . وذلك أن الصـدقة إمـا

لـه ديـن علـى فقـري فـأبرأ الفقـري عنه ؛ لكن هذا ال جيزئ يف الزكاة عن زكاة العني يعين لو كان على إنسان زكاة وكان 

مـن فوائـدها: جـواز العفـو عـن  من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك ال جيزئ أي ال جيزئ الدين عن زكـاة العـني .

فـإن مل  (( فمـن عفـا وأصـلح فـأجره علـى اهللا ))اجلاين ؛ ولكـن هـذا مقيـد مبـا إذا كـان يف العفـو إصـالح ؛ لقولـه: 

أوىل ؛ بـــل قـــد جيـــب األخـــذ بـــاحلق وتـــرك العفـــو ؛ ألن اإلصـــالح أهـــم مـــن املصـــلحة  يكـــن فيـــه إصـــالح فـــرتك العفـــو

اخلاصــة ، العفــو عــن الديــة مصــلحة خاصــة لكــن إصــالح مصــلحة عامــة ؛ فــإذا كــان هــذا الــذي قتــل خطئــا رجــال 

  لعفو .متهورا لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو من هذا ليس من اإلصالح فال ينبغي ا

ومــن فوائــدها: أن قتــل املعاهــد حــرام ؛ ووجــه الداللــة أن اهللا أوجــب يف قتــل مــن بيننــا وبيــنهم ميثــاق أوجــب الديــة 

ــنكم ومــن فوائــدها: أن ديــة الكــافر املعاهــد ليســت كديــة املســلم ؛ ألنــه قــال:  والكفــارة . (( وإن كــان مــن قــوم بي

النكــرة تـــدل علــى أن الثانيـــة غــري األول كمـــا يف قولـــه  فـــظالكلمــة بلوهـــذه نكــرة ، وإعـــادة  وبيــنهم ميثـــاق فديــة ))

قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا " لـن يغلـب عسـر يسـرين  العسر يسـرا )) (( فإن مع العسر يسرا إن معتعاىل: 

" ولــو كانــت ديــة معاهــد كديــة املــؤمن لقــال: فالديــة مســلمة إىل أهلــه ، فالديــة يعــين الــيت ســبقت ؛ ولكــن هــذه ديــة 

ن قال قائـل: فمـا هـي إذا ؟ نقـول: اختلـف فيهـا العلمـاء ؛ فمـنهم مـن قـال: إن ديتـه ثلـث ديـة املسـلم ؛ فإ أخرى .

ومنهم من قال: إن ديته نصف دية املسلم ؛ وهذا هـو الصـحيح ، فمـثال إذا كانـت ديـة املسـلم مائـة بعـري فديـة مـن 



ئــدها: احــرتام الـــدين اإلســالمي للعهـــود ومـــن فوا بيننــا وبيــنهم ميثـــاق مــن الكتـــابيني مخســون بعــريا ، هـــذا النصــف .

ومــن فوائــدها: وجــوب  واملواثيــق ؛ ولــذلك مل حيــذر حــق املعاهــد الــذي بيننــا وبينــه ميثــاق بــل أوجــب الديــة ألهلــه .

(( فديــة مســلمة إلــى أهلــه وتحريــر الكفــارة يف قتــل مــن بيننــا وبينــه ميثــاق وإن كــانوا غــري مســلمني ؛ لقولــه تعــاىل: 

فوائـــدها: وجـــوب إيصـــال الديـــة إىل مســـتحقيها ؛ فلـــو قـــال: ديتـــك عنـــدي يف البيـــت إيـــت  ومـــن . رقبـــة مؤمنـــة ))

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أن  فخــذها ، فإنــه ال يلزمــه ؛ ألنــه البــد أن يســلمها مــن وجبــت عليــه إىل مــن هــي لــه .

مـن جتـب ؟ جتـب علـى فعلـى (( مسـلمة )) الدية يف اخلطأ ال جتب على القاتل ؛ ألنه مل يقل: يسلمها ؛ بل قال: 

العاقلــة وهــم ذكــور العصــبة األغنيــاء ، وجيتهــد اإلمــام أو القاضــي يف حتميــل كــل مــنهم مــا يناســب حالــه ، فــاألقرب 

أن ومـن فوائـدها:  لـيس عليـه شـيء ألنـه فقـري . ؟ حيمل أكثر من األبعد ، والغين حيمل أكثر من املتوسط ، والفقري

ومـــن  . (( فصـــيام شـــهرين متتـــابعين ))شـــهرين متتـــابعني ؛ لقولـــه تعـــاىل:  مـــن مل جيـــد الرقبـــة أو مثنهـــا فعليـــه صـــيام

كــذا ؟   ؛فوائــدها: أن مــن مل يســتطع الصــيام فــال شــيء عليــه ال عتــق رقبــة ألنــه ال يــدري وال صــيام ألنــه ال يســتطيع 

نعم ؛ وال إطعام ألنه مل يذكر يف اآلية ؛ وهلذا ملا أراد اهللا عزوجل أن يكـون اإلطعـام بـدال عـن الصـيام ذكـره كمـا يف 

فإن قال قائل: أفال يصح أن يقاس هـذا علـى الظهـار ؟ قلنـا: ال يصـح ، وذلـك الخـتالف السـبب  آيات الظهار .

؛ وبينهمــا فــرق فالظهــار مســاه اهللا  لكفــارة يف القتــل هــو القتــلفــإن ســبب الكفــارة يف الظهــار هــو الظهــار ، وســبب ا

ومــن فوائــدها: أن علــى  تعــاىل منكــرا مــن القــول وزورا وقتــل اخلطــأ مل يصــف اهللا تعــاىل فاعلــه مبــا يقتضــي قــبح فعلــه .

كيـف   وحينئـذ يـرد علـى ذلـك إشـكال وهـو (( توبـة مـن اهللا ))قاتل اخلطأ مع الكفارة أن يتـوب ؛ لقـول اهللا تعـاىل: 

جتب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ ؛ نقول: ألن اخلطأ قد يكون نتيجـة للتسـاهل يف عـدم التحـري ، مـثال: 

مـن اخلطــأ أن يرمـي صــيدا فيصـيب آدمــي ، نقــول هـذا الرجــل لـو أنــه تـأىن حــىت حتقــق األمـر لســلم مـن هــذا اخلطــأ ؛ 

ن اإلنســان قــد يقصــر يف بعــض األحيــان أوجــب اهللا فلــذلك ملــا كانــت النفــوس عظيمــة والعــدوان عليهــا عظيمــا وكــا

فإن قال قائل: وهل جتب الكفارة يف قتـل عمـد ؟ قلنـا: ال ، ال جتـب يف قتـل العمـد ؛ ألن  الكفارة وأوجب التوبة .

بــالعتق أو بالصــيام ؛ ومــن قــاس علــى اخلطــأ فقــد أخطــأ ، وذلــك للفــرق بــني اجلنايــة  قتــل العمــد أعظــم مــن أن يكفــر

... ؛ كــذلك العمــد الديــة يف مــال القاتــل مغلظــة اجلنايــة إن مقتضــى العمــد مقتضــى القاتــل واخلطــأ  وبــني مقتضــيات

ومــن فوائــدها:  واخلطـأ علــى عاقلتـه خمففــة أيضـا ؛ فــال ميكـن قيــاس هـذا علــى هـذا مــع اخـتالف الســبب واملقتضـى .

ون أن اهللا تعـــاىل يقـــرن بـــني العلـــيم إثبـــات امســـني مـــن أمســـاء اهللا ؛ أحـــدمها: العلـــيم ؛ والثـــاين: احلكـــيم ؛ وكمـــا تعلمـــ

واحلكيم يف مواضع كثرية ليبـني أن مـا حيكـم بـه سـبحانه تعـاىل مـن األحكـام الشـرعية واألحكـام الكونيـة فإنـه صـادر 

عن علم وحكمة ال عن جهل وسـفه ؛ وأصـل اخلطـأ يف احلكـم إمـا مـن اجلهـل وإمـا مـن السـفه ؛ فـإن كـان عـن غـري 



عن غري حكمة فهو من السفه ؛ وهلذا خيتم اهللا تعاىل اآليات الـيت تتضـمن أحكامـا علم فهو من اجلهل ، وإن كان 

إذا عفـا أهـل الديـة عنهـا فإن قـال قائـل:  . (( إن اهللا كان عليما حكيما ))خيتمها جل وعال كثريا ذين االمسني: 

عجـز اإلنسـان عـن خصـال فهل تسقط الكفارة ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن الكفارة هللا والدية حق لآلدمـي ؛ وكـذلك لـو 

الكفــارة يعــين عجــز عــن إعتــاق الرقبــة وعجــز عــن صــيام شــهرين متتــابعني فهــل تســقط الديــة ؟ اجلــواب: ال ؛ وذلــك 

 متعمـــدا مؤمنـــا يقتـــل (( ومـــنمث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  وجـــل . ألن الديـــة حـــق لآلدمـــي إذا ســـقط حـــق اهللا عـــز

هذه من أعظم اآليـات الـيت جـاءت  عظيما )) عذابا له وأعد ولعنه عليه اهللا وغضب فيها خالدا جهنم فجزآؤه

املــؤمن هنــا يــراد بــه املســلم يعــين يــراد بــه مــا هــو أعــم مــن  (( مــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا فجزائــه جهــنم ))يف الوعيــد 

 أي متعمـدا للقتـل أي قاصـدا لـه ، وال (( متعمـدا ))املؤمن ؛ فاملؤمن يشمل ناقص اإلميان وكامل اإلميـان ؛ وقولـه: 

يكون هذا إال بتعمـد الفعـل مبـا يقتـل غالبـا يعـين أن يتعمـد القتـل مبـا يقتـل غالبـا كالسـيف والرصـاص واحلجـر الكبـري 

والسم والسحر وما أشبه ذلك ؛ وعلى هذا فإذا مل يقصد الفعل فليس بعمد ، وإذا قصـده مبـا ال يقتـل غالبـا فلـيس 

لكـن بآلـة ال تقتـل غالبـا ؛ شبه عمد ألنـه تعمـد الفعـل  بعمد ؛ لكن األول يسمى خطئا ، والثاين يسمى شبه عمد

 ه جهـنم ))ؤ (( فجـزافسماه العلماء شبه عمد ؛ وقـد مـر علينـا أن اخلطـأ يكـون يف القصـد ويكـون باآللـة ؛ يقـول: 

وهــي  )) (( جهــنمأي عقوبتــه الــيت جيــازى ــا  )) هؤ جــزا(( ف(( ومــن يقتــل )) هــذه اجلملــة جــواب الشــرط لقولــه: 

اخللـود مبعـىن  (( خالـدا فيهـا ))، ومسيـت بـذلك لقعرهـا وظلمتهـا ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ ؛  اء النـاراسـم مـن أمسـ

(( خالـدين فيهـا )) املكث ؛ ولكن من نعمة اهللا أنه مل يقيد ذلك باألبد أو أنه مل يصف ذلك بأنه أبـدا بـل قـال: 

والغضـــب أبلـــغ مـــن العقوبـــة ؛ ألن اهللا إذا غضـــب فإنـــه ال يكلـــم مـــن غضـــب عليـــه وال  (( وغضـــب اهللا علـــيهم ))

أي ملـــا  (( فلمـــا آســفونا انتقمنـــا مــنهم ))يرمحــه كمــا يـــرحم غــريه وينــتقم منـــه مبــا يقتضــيه ذنبـــه ؛ لقــول اهللا تعــاىل: 

أعــده أي هيئــه ، ))  (( وأعــد لــه عــذابا عظيمــاأي طــرده وأبعــده عــن رمحتــه  (( ولعنــه ))أغضــبونا انتقمنــا مــنهم ؛ 

(( ومن يقتل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا وغضـب اهللا عليـه فوائد اآليـة:  العظيم . هيئه له العذاب

يف هذه اآلية الكرمية: دليل على أن قتل املؤمن عمدا من كبـائر الـذنوب ؛ لـورود  ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) .

ومـن فوائـدها: أنـه البـد مـن القصـد ؛ لقولـه:  لوعيد والعقوبة فهو من الكبائر .الوعيد عليه ؛ وكل ذنب رتب عليه ا

ولكن هل يشـرتط يف القصـد أن يعلـم أنـه مـؤمن ؟ أو إذا تعمـد أن يقتـل هـذا الرجـل وإن كـان يشـك  (( متعمدا ))

ل مـا ال جيـوز هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد ؟ هذه فيها خالف بني العلماء ؛ منهم مـن قـال: إنـه إذا تعمـد فعـ

وأصـاب مؤمنـا فهـو عمـد ، مثـل أن يرمـي معاهـدا ـ واملعاهـد ال جيـوز رميـه ـ فيصـيب مؤمنـا ؛ بـل قـالوا لـو رمـى بعـريا 

حيــرم عليــه رميهــا مث أصــاب إنســانا فإنــه يعتــرب عمــدا ؛ ولكــن الصــحيح يف هــذه املســألة أنــه إذا تعمــد قتــل شــخص 



تـل زيـدا فأصـاب عمـروا فهـذا عمـد ؛ لكـن لـو أراد أن يقتـل بعـريا فأصاب من كان مثله فهو عمد ؛ يعـين أراد أن يق

فأصاب رجـال فلـيس العمـد وذلـك لظهـور الفـرق بـني اآلدمـي وبـني البهيمـة ؛ وال ميكـن أن يقـال قصـد قتـل البهيمـة 

بقصـد قتـل املـؤمن ؛ فالصــواب يف هـذه املسـألة أن يقــال: العمـد يشـمل مــا إذا قصـد هـذا املــؤمن بعينـه أو قصـد مــن  

 ومن فوائدها: أن من قتل مؤمنا غري متعمد  ن يف وصفه من املؤمنني فإنه يعترب عمدا .كا

 



ولكن الصحيح يف هذه املسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد ؛ يعين أراد أن يقتل 

زيدا فأصاب عمروا فهذا عمد ؛ لكن لو أراد أن يقتل بعريا فأصاب رجال فليس العمد وذلك لظهور الفرق بني 

املؤمن ؛ فالصواب يف هذه املسألة أن اآلدمي وبني البهيمة ؛ وال ميكن أن يقال قصد قتل البهيمة بقصد قتل 

ومن  يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا املؤمن بعينه أو قصد من كان يف وصفه من املؤمنني فإنه يعترب عمدا .

أن من قتل مؤمنا غري متعمد فال عقوبة عليه أي ال يعاقب ذه العقوبة ؛ وذلك ألن القيد فوائد اآلية الكرمية: 

(( خالدا فيها ومن فوائدها: أن قاتل املؤمن عمدا خيلد يف النار ؛ لقوله:  تب ما يرتتب عليه .يعترب شرطا يف تر 

وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف معىن هذه الكلمة ؛ فمنهم من قال: إن اخللود هو املكث الطويل وال  ))

ن يف اآلية إشكال إطالقا ؛ ومن العلماء يشرتط أن تكون دائما ؛ وهلذا مل تقيد اآلية باألزلية ؛ وهذا القول ال يكو 

من يقول: اخللود هو املكث الدائم ؛ وعلى هذا القول يرد على هذه اآلية إشكال وهو أن قاتل النفس ال خيرج 

(( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ... فمن عفي له من اإلميان ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

من ال خيالف اإلميان ؛ فقيل: إن اآلية حممولة على من استحل ذلك أي من استحل قتل مؤ من أخيه شيء )) 

املؤمن عمدا ؛ لكن هذا القول ساقط ؛ ألن من استحل قتل املؤمن عمدا فهو كفر سواء قتله أو مل يقتله ؛ وهلذا 

أم مل يقتله ؛ وهذا التخريج ملا قيل هذا التخريج لإلمام أمحد تبسم وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله 

يشبهه ختريج من خرج أحاديث كفر تارك الصالة على أن املراد من استحل ذلك ؛ فإنه يقال: من استحل ترك 

الصالة سواء ترك أم مل يرتك ؛ فحمل نصوص كفر تارك الصالة على املستحل الذي ال يعتقد فرضيتها فيه حتريف 

فظ عن ظاهره ؛ والوجه الثاين حتميل النص مبعىن ال جيوز عليه ؛ للنص من وجهني ؛ الوجه األول صرف الل

فاجلناية على النصوص يف هذه املسألة من وجهني ؛ وقال بعض العلماء: إن اآلية على تقدير شيء حمذوف ، و 

دون  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ماالتقدير: فهذا جزائه إن جازاه ؛ وإن مل جيازه ؟ ففضل اهللا واسع 

ولكن هذا التخريج ال خنرج به من املأزق ؛ ألن كالمنا " على ما إذا جازاه " فهذا خيلد أوىل  ذلك لمن يشاء ))

؛ الوجه الثالث أن هذا الوعيد مرتب ، واهللا عزوجل ذكر يف اآلية أنه سيجازيه هذا ؛ فيكون هذا التخريج ضعيفا 

ذه ؛ ألن األشياء ال تتم إال بوجود أسباا وانتفاء موانعها ؛ على سبب ، و السبب قد يوجد له مانع مينع من نفو 

فيقال: هذا جزاءه ؛ ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانع مينع من اخللود الدائم قلنا نأخذ ذا املعىن ، 

را هل لو كان أحد األبوين كاف منهما السدس إن كان له ولد )) (( وألبويه لكل واحدأرأيتم قول اهللا تعاىل: 

يستحق ؟ مع أن اآلية ظاهرها العموم ؛ فيقال: إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض ؛ وهذا الوجه أسلمها على 

تقدير أن اخللود هو املكث الدائم ؛ أما إذا قلنا إن اخللود هو املكث الطويل فإنه ال يرد على اآلية شيء مما ذكرنا 



ضب صفة من الصفات الفعلية اليت تقع مبشيئة اهللا تعاىل ، ومن فوائدها: إثبات الغضب هللا عزوجل ؛ و الغ .

؛ ولكن هل وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية ألا توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه 

الغضب على ظاهره ؟ أي صفة يف الغاضب يرتتب عليها االنتقام ؟ أو إا شيء بائن عن الغاضب واملراد به 

؛ فنقول: أما السلف فيقولون إن الغضب صفة للغاضب يرتتب عليه االنتقام وليس هي االنتقام ، ويدل االنتقام 

فلو قيل: إن الغضب هو االنتقام  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم ))لذلك أن هذا ظاهر اللفظ وأن اهللا قال: 

ه كالم اهللا ؛ و اآلية صرحية يف أن االنتقام  لكان معىن اآلية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم ، وهذا معىن ينزه عن

كان سببه الغضب ، والسبب غري املسبب ؛ إذا فالغضب صفة قائمة باهللا عزوجل وليست هي انتقام ؛ أما أهل 

التعطيل والتحريف فقالوا إن الغضب هو االنتقام أو إرادة االنتقام ، االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ ولكن أهل السنة 

نا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة باهللا ؛ ألنه ال ينتقم إال ممن غضب عليه ؛ فاالنتقام الزم من قالوا إن

لوازم الغضب ، وإرادة االنتقام كذلك ؛ ألن اهللا مل ينتقم منهم أو يريد االنتقام منهم إال أم أغضبوه ؛ وعليه 

قائل: الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم يغلو  فإن قال فيتعني علينا أن نؤمن بأن اهللا تعاىل يغضب .

منها دم القلب وتنتفخ األوداج وحيمر الوجه وينتش الشعر ، فهل تقولون بثبوت هذا هللا ؟ قلنا: ال ، هذا غضب 

فإن قيل: الغضب صفة نقص  املخلوق ؛ أما غضب اخلالق فال نعلم كيفيته ؛ لكن نؤمن بأنه جل وعال يغضب .

ن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ى عنه حني قال رجل أوصين قال ال تغضب فردد مرارا قال ال تغضب بدليل أ

؟ قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق ؛ أما بالنسبة للخالق فإا صفة كمال ؛ ألا تدل على كمال السلطة 

شخص دونك حزن ؛ ذاك  وكمال القوة ؛ وهلذا إذا أسأت إىل شخص أقوى منك غضب ، وإن أسأت إىل

آسف آسف جدا ، وإذا كان آسف  يغضب ألنه قادر على االنتقام والثاين حيزن ألنه عاجز عن االنتقام ...

آسف جاءت مرتني جدا بعدها تكون أربع مرات ؛ كنت أعمل للمصلحة فأرجوا السماح ؛ نسمح له ؟ من 

  اهللا معفو عنه . اعتذر ؟ كنت تريد أن تسكره وسكرته لكن على كل حال إن شاء

  ؟ لكم وهو مؤمن ... )) (( ... فإن كان من قوم عدوسؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ال ال، إن كان املقتول من قومه ما هو املؤمن ؛ وهلذا ذكرنا أن اآلية دلت على ثالثة أنواع: املؤمن ،  الشيخ :

  واملعاهد ، واملؤمن من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد .

أصله مؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو ال ، إذا مل يكن أهله كفارا فإن فيه الدية ؛ ولو قلنا مبا  الشيخ :

  قلت لكان سكت عمن بيننا وبينهم عهد .

  



  (( ... فجزاءهم جهنم خالدا فيها ... )) ؟سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ة مبعىن املكث الطويل صحت ... ؛ مبنية على هذا على خالف يف إذا قلنا إن اخللود يف اللغة العربي الشيخ :

  اخللود يف التعبري .

  ؟ سؤال عن قتل العمد السائل :

ليس من باب أوىل ؛ ألن اهللا فرق بينهما ؛ وأشرنا إىل احلكمة يف ذلك أن قتل العمد ال تكفره الكفارة  الشيخ :

  ألنه أعظم .

  النار أبدا ؟هل الذي يقتل نفسه خيلد يف  السائل :

الذي قتل نفسه متعمدا فيها أنه خالد خملد أبدا ، نص على التأبيد ؛ ... ؟ ال ؛ ألنه رمبا يف تلك  الشيخ :

  الساعة ما عنده إميان .

  أال خيصص اآلية آيات التوبة والعمومات ؟ السائل :

سا عمدا ؛ أما من تاب فيمن تاب ؟ من تاب ليس فيه إشكال ؛ الكالم على أنه مات وهو قاتل نف الشيخ :

فإن اهللا يغفر الذنوب مجيعا وال إشكال فيه ؛ قصدي من يقتل مؤمنا متعمدا ؟ من قتل مؤمنا متعمدا وتاب تاب 

  اهللا عليه .

  هل يشرتط العلم بالعقوبة إلقامة القصاص ؟ السائل :

رم ترتب عليه أثره ؛ وهلذا ، وهذا عام يف كل شيء ، مىت علم اإلنسان أن هذا شيء حم ال ؛ ال يشرتط الشيخ :

جاء  أوجب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على الذي أتى أهله يف رمضان أوجب عليه الكفارة مع أنه ال يدري

  يسأل ما الذي عليه .

  هل ما ينسب البن عباس صحيح من قوله بعدم قبول توبة القاتل عمدا ؟ السائل :

اهللا عنهما يقول إن قاتل عمدا ال توبة له ؛ ولكن قوله حممول  أي نعم هو صحيح لكن ابن عباس رضي الشيخ :

حق املقتول ؛ ألن القتل عمدا يتعلق به ثالث حقوق: حق اهللا ، وحق أولياء  على أن املراد ال توبة له باعتبار

لها آخر (( والذين يدعون مع اهللا إاملقتول ، وحق املقتول ؛ أما حق اهللا فالشك أنه يسقط بالتوبة ينص القرآن 

وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

وأما حق أولياء املقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه هلم ؛ ألن حقهم أن  القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تاب ))

ات فبقي حقه ؛ ألنه ال يعلم مساحا فيحمل ما جاء عن يقتلوه وقد سلم نفسه ؛ وأما حق املقتول فاملقتول قد م



ابن عباس رضي اهللا عنهما على هذا أنه ال توبة له باعتبار حق املقتول على أن القول الصحيح أن له توبة حىت 

  باعتبار حق املقتول ألن اهللا تعاىل يعفى عنه يوم القيمة حيث تاب توبة نصوحا .

وأولياء هذا املقتول كلهم متفقون على قتله إال طفال صغريا فهل ينتظر حىت يبلغ لو قتل شخص إنسانا  السائل :

  ؟

الطفل الصغري ينتظر حىت يبلغ ؛ لكن لو مسح أحد الورثة وهو ال يرث إال واحدا من ألف سقط  الشيخ :

  ري .وشيء نكرة يف سياق الشرط تشمل القليل والكث(( فمن عفي له من  أخيه شيء )) القصاص ؛ لقوله: 

الذين محلوا اآلية اخلاصة بكفر تارك الصالة على املستحل لرتكها أال يلزم منه تعطيل النصوص عن  السائل :

  الفائدة ؟

  إال ؛ وهلذا قلنا إنه بقي النص ال فائدة منه . الشيخ :

  لو مات القاتل يف السجن فهل جتب عليه الدية وإن مل يكن له مال ؟ السائل :

السجن تعينت الدية يف ماله ؛ إذا مل يكن عنده مال إما أن تسقط أو تؤخذ من بيت املال لو مات يف  الشيخ :

.  

(( وأن ليس لإلنسان إال قلنا إن الدية جتب على العبد يف اخلطأ أفال يعكر علينا هذا قول اهللا تعاىل:  السائل :

  ؟  (( ... وال تزر وازرة وزر أخرى ... ))وقوله:  ما سعى ))

يعكر عليه ؛ ألن هذا من باب التعاون ؛ ألن اخلطأ يقع كثريا فكان من رمحة اهللا عزوجل أن حيمل ال  الشيخ :

  النفقة .يف هؤالء كما حيملون 

( يا أهل الجنة خلود فال موت ويا أهل النار يوم القيمة يؤتى باملوت على هيئة كبش فيذبح ويقال:  السائل :

  أال يدل على أن اخللود هو املكث الدائم ؟ خلود فال موت )

أي هذا بعد أن خيلص أهل النار الذين يستحقون العذاب مث خيرجون ، هذا بعد أن ينتهي كل شيء  الشيخ :

  . ( يا أهل الجنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود فال موت )يؤتى باملوت فيذبح بني اجلنة والنار ويقال: 

أال يدل بأن اخللود هو املكث الدائم ؟  ( خلود فال موت )ا السؤال ؛ يقول هل قوله: شيخ ما مسعن السائل :

  نقول ما يتعني . الشيخ :

سؤال عمن رمى نفسه أمام اهلدف ملن كان يريد إطالق نار على الصيد مثال فأصيب فمات هل يكون  السائل :

  ممن قتل نفسه ؟



الذي جاء به ؟ ال ما هو الذي جاء به ؛ أما لو فرضنا إن لكن هل أذن له أن يرمي اإلنسان ؟ هو  الشيخ :

الرجل هذا بعد أن رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفس حىت يف فم املدفع مثال ، ال بأس ، فهو الذي قتل 

  نفسه .

  سؤال عن حكم قتل الكافر عمدا وهل يقتل املسلم ألجل ذلك ؟ السائل :

م بالكافر ؛ هذا عند الفقهاء عمد ؛ ألنه ليس له أن يقتل املعاهد ، ويف يكون عمدا لكنه ال يقتل املسل الشيخ :

النفس من هذا شيء ألن حرمة املعاهد ليست كحرمة املسلم ؛ وألن املسلم ال يقتل باملعاهد فريجع يف هذا إىل 

  رأي اإلمام إذا رأى أن يقتله يقتله .

 ألقى لمن تقولوا وال فتبينوا اهللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا فمن قبل من كنتم كذلك كثيرة مغانم اهللا فعند الدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمنا لست السالم إليكم

 الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي خبيرا ال تعملون بما كان اهللا إن فتبينوا عليكم

 درجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين اهللا فضل وأنفسهم بأموالهم اهللا سبيل في والمجاهدون

 وكان ورحمة ومغفرة منه عظيما درجات أجرا القاعدين على المجاهدين اهللا وفضل الحسنى اهللا وعد وكال

  رحيما )) . غفورا اهللا

 أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا ... ))(( يا  أعوذ باهللا من الشطيان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل:

  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  .

جزاءه جهنم  سبق يف اآلية اليت قبلها أن اهللا تعاىل توعد من قتل مؤمنا متعمدا بأمور عدها علينا ؟ الشيخ :

وسبق لنا املناقشة مناقشة أهل  اخللود ، والغضب ، واللعن ، والعذاب األليم ؛ مخسة أشياء طيب . خالدا فيها ،

   (( وغضب اهللا عليه ))التعطيل الذين قالوا إن اهللا ال يغضب وال يفرح عند قوله: 

  فما هو الذي تؤيده األدلة ؟ الشيخ :

    (( وغضب اهللا عليه ولعنه ))قول اهللا تعاىل:  الطالب :

  مثل ؟ قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

ثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة مبشر من ذلك (( قل هل أنبئكم  الطالب :

   والخنازير وعبد الطاغوت ... ))

  غريها ؟  الشيخ :

  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) قوله تعاىل:  الطالب :



ما صرح أن الغضب من اهللا ؛ وقوله:  (( غير المغضوب عليهم ))يعين انتقمنا ؟ وقوله:  (( آسفونا )) الشيخ :

  ما فيه إشكال .(( إن كان من الصادقين )) ؛  (( وغضب اهللا عليها إن كان من الصادقين ))

عدة  ورودها يف عدة مواضع من القرآن ومل تفسر بأا العقاب يدل على أيش ؟ ورودها يف القرآن يف الشيخ :

  مواضع ومل ترد مبوضع واحد بأن املراد ا االنتقام ماذا يدل عليه ؟ 

  يدل على أن املراد بالغضب حقيقة الغضب . الطالب :

  ملاذا أنكر هؤالء املعطلة أن يوصف اهللا بالغضب ؟  الشيخ :

  قالوا ألن الغضب غليان دم القلب وهذا ال ينال باهللا . الطالب :

  لغضب غليان دم القلب وهذا ال ينال باهللا فما هو الرد عليهم ؟قالوا ألن ا  الشيخ :

  أن يقال هذا الغضب يف حق املخلوق أما غضب اهللا فكما يليق به ،   الطالب :

  . (( ليس كمثله شيء ))فإن غضب اهللا ال مياثل غضب املخلوقني ، دليله قوله تعاىل:  الشيخ :

   االنتقام أو باالنتقام نفسه ؟ماذا فسروا الغضب بإرادة  الشيخ : ل

  ألم يثبتون صفة اإلرادة فيقولون املراد بالغضب إرادة االنتقام . الطالب :

  لكن ملاذا أجازوا ألنفسهم أن يفسروا الغضب باالنتقام ؟ ؟وملاذا فسروا باالنتقام نفسه  الشيخ :

هللا ؛ ألن االنتقام صفة منفصلة عن اهللا  ألم يقولون الغضب هو غليان دم القلب وغريه فال يثبتون الطالب :

  تعاىل ؛ 

  صحيح ، االنتقام هو عبارة عن العقوبة والعقوبة بائنة من اهللا ليست صفة يف ذاته فلهذا أثبتوها . الشيخ :

فما وجه ذلك  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم ))ذكر بعض العلماء أن أكرب ما نرد به عليهم قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ 

  إذا قلنا الغضب هو االنتقام ليست يف اآلية فوائد وتكون معىن اآلية: فلما انتقموا انتقمنا ؛  طالب :ال

  أحسنت ، و اآلية صرحية بأن سبب االنتقام هو الغضب . الشيخ :

وحنن ذكرنا قاعدة حول هذا املوضوع بأن كل ما وصف اهللا به نفسه فإنه جيب علينا إثباته واعتقاد أنه ال مياثل 

إىل معان أخرى نعينها بعقولنا وتراها متناقضة ؛ ألننا قلنا   ذا واجب علينا ؛ أما أن الصفة .صفات املخلوقني ، ه

كما قرر  ول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخركل من أثبت صفة ونفى األخرى فهو متناقض ؛ ألن الق

من فوائدها:  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))تتمة فوائد اآلية:  به أهل العلم .

ويتفرع على هذه الفائدة:  . (( ولعنه ))قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزاءه أن يطرد عن رمحة اهللا ؛ لقوله: 



ل جيوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون ومغضوب عليك أو ال ؟ اجلواب: ال ؛ لكن نقول أنت قاتل ه

للمؤمن عمدا ومن قتل مؤمنا فجزائه جهنم إىل آخر اآلية ، فنفرق بني أن حنكم هذا الرجل بأنه ملعون أوال ؛ 

(( عذابا ئ العذاب فيمن يستحقه ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل هي ألنه جيوز أن يتوب فتزول اللعن .

ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار موجودة اآلن ؛ وهو كذلك ، النار اليت يعذب ا الكافرون  . عظيما ))

 ورآها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف صالة الكسوف . (( أعدت للكافرين ))موجودة اآلن كما قال تعاىل: 

والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا  (( عظيما ))اب النار ؛ لقوله: ومن فوائدها: عظم عذ

من فوائدها: إذا كان املؤمن املقتول من ورثة الكفار فإنه ال دية هلم ؛  املستعظم أي أنه شيء عظيم عظما كبريا .

 أعطيناهم الستعانوا به علينا . ألننا لو نه ال يرث املسلم إال إذا كان .أوال ألنه ال ميكن أن يرثوه وهم كفار أل

ما هي الفائدة  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سيبل اهللا فتبينوا ... ))اآلية: مناقشة عن معاين 

بتصدير اخلطاب بالنداء ؟ ألن هذا مر علينا ؟ أوال تنبيه خياطب ؛ ثانيا أنه ؛ اإلغراء ؟ هذا للتنبيه ، ال ال ؛ 

 وما الفائدة من كونه يوجه النداء إىل املؤمنني ؟ لشيء ؛ وهلذا صدر مبا يقتضي التنبيه التنوع .الداللة على أمهية ا

أوال: التنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء أمرا أو يا من مقتضيات اإلميان وهلذا خوطب به املؤمن ؛ ثانيا: عدم 

الفة هذا من نواقص اإلميان أي من منقصات امتثال هذا األمر يدل على نقص اإلميان ؛ نعم الداللة على أن خم

اإلميان ؛ ثالثا: اإلغراء ؛ صحيح اإلغراء ؛ ألنك إذا وصفت اإلنسان يا فالن يا مؤمن ، هذا حيثه وجيعله يقبل ،  

كما قلت لرجل يا أيها الرجل ، حتثه تقول مقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا ؛ فصار الفوائد كم ؟ ثالثة ، وحنن 

(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... تفسري اآلية:  ن ألننا شرحنا من قبل .ال نشرحها اآل

أي إذا خرجتم جماهدين يف سبيل اهللا ؛  (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا ))قال اهللا تعاىل:  . ))

(( وآخرون يضربون في األرض يبتغون من ألن الضرب يكون يف األرض وختتلف النيات فيه كما قال تعاىل: 

وهذه نزلت  (( فتبينوا ))هؤالء جتار ؛ هؤالء إذا ضربتم يف سبيل اهللا أي خرجتم جماهدين يف سبيال  فضل اهللا ))

صابوا قوما قالوا أسلمنا ولكنهم مل يقولوا ذا اللفظ بل قالوا صبئنا فظنوا أن معىن قوهلم يف قوم خرجوا للجهاد فأ

يف  (( فتثبتوا ))وفيها قراءة:  (( فتبينوا ))ي بقينا صابئني أي غري مسلمني فقاتلوا ؛ فيقول اهللا عزوجل: صبئنا أ

 (( فتثبتوا ))أوال ، و  (( فتثبتوا ))أو تقرأ  وا ))(( فتبينمث الذي بعد اآلية  (( فتبينوا ))املوضعني ، يعين تقرأ 

فاقرأ  (( فتبينوا ))ثانيا ؛ وعلى هذا فليس فيها إال قراءتان ، ليس فيها أربع قراءات ، مبعىن أنك إذا قرأت األول 

(( تقرأ األول  وال جيوز انتقاله (( فتثبتوا ))فاقرأ الثاين  (( فتثبتوا ))، وإذا قرأت األول  (( فتبينوا ))الثاين 

أي اطلبوا بيان  (( فتبينوا ))أو العكس ؛ فالقراءة إذا قراءتان فقط ؛ وقوله:  (( فتثبتوا ))ويف الثاين  فتبينوا ))



مبنزلة املعنيني اللذين يرتتب أحدمها على اآلخر ؛ ما هو  األمر ، والتبني نتيجة التثبت ؛ وهلذا كانت القراءتان

تبني أو التثبت ؟ التبني ؛ ألنه تثبت أوال ليتبني لك األمر ؛ فيكون يف اآليتني أي يف الذي يرتتب على اآلخر ؟ ال

جمموعهما فائدة عظيمة أنك تتثبت وبالتثبت يتبني األمر فال تستعجل ؛ وقد سب قلنا ذم أولئك املستعجلني يف 

سول وإلى أولي األمر منهم (( وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الر قوله تعاىل: 

أي تثبتوا وال تتقنوا على فعل شيء تندمون عليه وما  (( فتبينوا ))؛ يقول:  لعلمه الذين يستنبطونه منهم ))

أكثر ما يندم اإلنسان إذا أقدم على شيء قبل التبني حىت يف خاصة نفسه ، لو أراد أن يفعل فعل مث مبجرد ما 

بل أن يرتوى يف األمر ، قبل أن ينظر  النتائج فتجده يندم ، فكيف إذا كان طرأ على نفسه أو على قلبه فعل ق

الفعل متعلقا بغريه ؟ يكون أشد ، أشد ؛ كثريا ما يدخل اإلنسان بيته فيجد الولد يصيخ ، ويش بك ؟ قال 

طأ ممن ؟ من ضربين األخ ، مث يأيت األب ضربا على أخ الذي ادعى الصغري أنه ضربه ، وإذا تبني األمر وإذا اخل

الصغري ، نقول تثبت ال تقدر حىت تتبني ؛ وسبب ذلك أن اإلنسان تأخذه الغرية فيندفع ، والغرية إذا مل تكن 

مربوطة حبد من الشرع وحد من العقل أصبح غرية ، تعرفون الغرية ؟ الغرية فساد الطعام يف املعدة حىت إذا جتشع 

ننت ؛ فالغرية البد أن تكون مربوطة حبد من الشرع والعقل ؛ وهلذا اإلنسان ظهر له رائحة كريهة كأا اللحم امل

 و (( السلم ))السالم فيها قراءتان:  (( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا )) (( تبينوا )) .قال: 

؛ فالسالم  أي مد إليكم السالم وأبلغه إياكم ألنه مسلم (( لمن ألقى إليكم السالم ))وقوله:  (( السالم ))

هنا مبعىن اإلسالم ؛ ال تقولوا له لست مؤمنا بل خذوهم بظاهر حاهلم ألن هذا هو الواجب علينا أن جنري يف 

الدنيا على ظاهرا احلال ألننا ال نعلم ما يف القلوب ؛ وأما يف اآلخرة فاألحكام جتري على ما يف القلوب كما قال 

 قبور وحصل ما في الصدور ))(( أفال يعلم إذا بعثر ما في ال: وقال تعاىل (( يوم تبلى السرائر ))تعاىل: 

وهلذا جيب على اإلنسان أن يعتين بعمل القلب أكثر مما يعتين بعمل اجلوارح ؛ ألن عمل اجلوارح قد يدخلها اهلواء 

، قد يتصنع اإلنسان بعمله للدنيا ، لكسب الناس ، للجاه ، للمال ، لغري هذا ؛ لكن عمل القلب أن ميكن أن 

كأن اهللا   (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))صاحلا ؛ قوله: يتصنع فيه اإلنسان ؛ ألنه ال يقع إال بإخالص إذا كان 

 (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))عزوجل يشري إىل توبيخ هلؤالء القوم الذين تعجلوا فإن منهم من يريد الغنيمة 

؛ فالدنيا الشك أا عرض وأا تزول أو يزول  ألن كل ما يف الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول كما هو الواقع

اإلنسان عنها ؛ فأنت إما أن جتد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا ، كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا 

متاع الدنيا عرضا ؛ ملاذا ؟ ألنه يزول ؛ فما هو الشيء وإما أن ميوت فيفقده املال ؛ وهلذا مسى اهللا سبحانه وتعاىل 

بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) ؛ (( فعند اهللا مغانم  (( الباقي ؟ هو ثواب اآلخرة ، قال تعاىل: 



سبحان اهللا ! ملا وخبهم على إرادة الغنيمة يف هذه القصة اليت وقعت وعدهم بأن هناك مغامن كثرية كما  كثيرة ))

مغامن كثرية ، وما  فاهللا سبحانه وتعاىل عنده (( وعدكم اهللا مغانم كثيرة تأخذونها ))قال تعاىل يف سورة الفتح 

، غنموا أمواال كثرية حىت قيل إنه يؤتى بالدنانري وتوضع يف املسجد  املسلمون يف غزوام  هاأكثر املغامن اليت غنم

كأا سفرة من الطعام ، ما هي باألكياس أو باجللود ، توضع على األرض هكذا كأا سفرة من طعام أو كأا 

(( كذلك كنتم من قال اهللا تعاىل:  .مة كثرية يف زمن الفتوحات اإلسالمية تل من رمل وغنم الناس غنائم عظي

أي كحال هؤالء القوم كنتم من قبل ، أي مسلمني أو كافرين ؟ كافرين ؛ كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا  قبل ))

تم من قبل فمن (( فمن اهللا عليكم )) (( كذلك كنمؤمنني جتاهدون الكفار على أن تكون كلمة اهللا هي العليا 

    اهللا عليكم )) 

  



(( كذلك  قال اهللا تعاىل:  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... ))تتمة تفسري اآلية: 

أي كحال هؤالء القوم كنتم من قبل ، أي مسلمني أو كافرين ؟ كافرين ؛ كنتم أنتم كفارا قبل  كنتم من قبل ))

(( فمن اهللا عليكم )) (( كذلك كنتم من أن تكونوا مؤمنني جتاهدون الكفار على أن تكون كلمة اهللا هي العليا 

عاىل عطاء بال مثن إال الشكر ، املن هو العطاء بال مثن أي أعطاكم اهللا سبحانه وت قبل فمن اهللا عليكم ))

والشكر يف الواقع ليس مثنا ، ليس مثنا ... ؛ ألن اهللا تعاىل ال ينتفع به ، من ينتفع به ؟ العبد الشاكر ؛ فإذا نعمة 

  اهللا تعاىل عليك بالتوفيق للشكر نعمة عليك ، ولو شاء اهللا تعاىل ما شكرت ، ويف هذا يقول الشاعر:

  كري نعمة اهللا نعمة   علي له في مثلها يجب الشكر إذا كان ش             

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله   وإن طالت األيام ..         ؛             

فإذا وقفك اهللا خبري إذا أعطاك اهللا خريا دينيا أو دنيويا مث شكرته فتوفيقك للشكر نعمة حيتاج إىل شكر ، فإذا 

خرى ، وإذا شكرا صار نعمة أخرى ؛ إذا ال ميكن أن تشكر اهللا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أ

( سبحانك عزوجل ، ال ميكن أن تبلغ الشكر ؛ وهلذا كان من أذكار الواردة عن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

مث ومع ذلك مين اهللا علينا باإلسالم ونسلم وجيازينا عليه ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 

سبحان اهللا ! أنت احملسن إلينا أوال وآخرا ، وما عملنا بالنسبة  (( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ))يقول: 

(( إن ويقول: (( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) إلحسانك ، بل عملنا من إحسانك أيضا ، وهو يقول: 

وفقنا هلذا السعي ؟ اهللا عزوجل ،  سبحان اهللا  ! من الذي هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ))

فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا لذلك ، و احلقيقة أن اإلنسان يعين مملوء من نعمة اهللا عزوجل ، ال ميكن أن 

(( فتبينوا ؛ (( فمن اهللا عليكم )) وهلذا قال:  (( إن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))حيصي نعمة اهللا عزوجل 

(( فتبينوا إن اهللا كان لتوكيد ألمهية األمر ، والتوكيد بالشيء يدل على أمهيته ؛ وهلذا قال: أعادها مرة أخرى ل ))

إشارة إىل أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرمت للناس أنكم مرتيثون فإن اهللا ال خيفى عليه  بما تعملون خبيرا ))

(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في فوائد اآلية:  حالكم يعلم حالكم ؛ واخلبري هو العليم ببواطن األمور .

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: أمهية احلكم املذكور فيها ؛ وجهه ؟ التصدير بالنداء  سبيل اهللا فتبينوا ... )) .

لة ومن فوائدها: فضي ومن فوائدها: أن امتثاله من مقتضيات اإلميان ؛ ألنه صدر بتوجيه اخلطاب للمؤمنني . .

املؤمنني حيث خياطبهم اهللا عزوجل مبا شاء من أحكامه ؛ والشك أن خماطبة اهللا  تعاىل لإلنسان بشخصه أو 

وصفه الشك أا شرف ، الناس يتدافعون عند ملوك الدنيا فإذا قال هذا امللك كيف أصبحت يا فالن ، بس  

ومن  اب للمؤمنني كان ذلك شرفا له .كيف أصبحت يا فالن ؟ ماذا يعده ؟ يعده شرفا ؛ فإذا وجه اهللا اخلط



(( فتبينوا )) فوائدها: وجوب التثبت يف األمور حىت يف اجلهاد يف سبيل اهللا البد أن تتثبت ؛ وجه ذلك ؟ قوله: 

ومن فوائدها: أن الواجب علينا  وهذا فعل أمر ، واألصل يف األمر للوجوب السيما يف مثل هذه األمور اخلطرية .

ومل يقل: لست مسلما ؛  (( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا ))؛ لقوله:  ظاهرمعاملة اخللق بال

ومن فوائدها: التحذير  ال تقولوا لست مؤمنا يعين مل يدخل اإلميان يف قلبك . ألنه ألقى السالم واستسلم ؛ لكن

ره الناس وأثين عليه عنده بأنه يعمل من هؤالء الناس الذين يتهمون املسلمني بأن عملهم رياء ، بعض الناس إذا ك

عمل الصاحل قال هذا مراعي فيكون ذا القول وارثا للمنافقني ألن املنافقني هم الذين يلمزون املطوعني من 

ومن فوائدها: أنه ال جيوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدوا  املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم .

(( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم ن وجدت قرائن تدل على خالف ظاهرهم ؛ الدليل من اإلنسان حىت وإ

وقد وقع تطبقي هلذا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما  لست مؤمنا ))

فقال الرجل ملا غشيه  فوهو حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أدرك رجال من املشركني وقد حلقه بالسي

أسامة وأدركه قال ال إله إال اهللا ؛ ولكن أسامة قتله ، يظن أيش ؟ أنه قاهلا خوفا من القتل ومل يقلها من قلبه ؛ 

فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فجعل يقول: أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ كيف تصنع بال إله 

، يعين  القيمة ؟ اهللا أكرب ! جعل يكرر هذا حىت قال أسامة متنيت أين مل أكن أسلمتإال اهللا إذا جاءت يوم 

متنيت أن يكون هذا يف حال كفري حىت أسلم فيغفر يل ما قد سلف ؛ ألن من أسلم غفر اهللا ما قد سلف يف  

اهر ؛ وحنن ال كفره مهما كان ؛ فأقول إن هذا يدل على التحذير واحلذر من احلكم على الناس ملا خيالف الظ

نكلف ما ال نطيق ، واهللا لو أن اهللا جعل حكمنا على الناس على حسب الباطل هللكنا ، من حيقق الباطن ؟ ال 

  ميكن ، حنن ليس لنا إال الظاهر .

(( يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا إذا ورد يف آية ما مثل ما ورد يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل ميكن التنويع يف القراءة ؟ (( فتثبتوا ))حيث ميكن القراءة بالقراءة األخرى  ))... 

بكل ما شابه هذا املوضوع ال ، قد يكون مثال فيه قراءتان متبادالن ؛ لكن يف هذا املوضع نصوا أنه ال،  الشيخ :

  يف األول يقرأ يف الثاين . (( فتبينوا ))إذا قرأ 

  باملسلمني فماذا نفعل هل جيوز اإلقدام على قتلهم أو ال جيوز ؟إذا ترتس الكفار  السائل :

فيها خالف بني العلماء ؛ بعضهم يقول: إذا مل نتوصل إىل قتل الكفار إال بذلك فيقتل املسلم ويكون  الشيخ :

لحة شهيدا ؛ وبعضهم يقول: ال ؛ ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ؛ و األقرب أن ينظر يف ذلك إىل املص

  قد يترتسون بعشرة وهم ألوف ، وقد يترتسون بألف وهم عشرة مثال فينظر املصلحة .



  

(( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الحسنى اهللا وعد كالو  درجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين اهللا اهللا بأموالهم وأنفسهم  فضل

 رحيما إن غفورا اهللا وكان ورحمة ومغفرة منه عظيما درجات أجرا القاعدين على المجاهدين اهللا وفضل

 أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم ظالمي المآلئكة توفاهم الذين

 والنساء الرجال من المستضعفين مصيرا إال وساءت جهنم مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسعة اهللا

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو أن اهللا عسى سبيال فأولئك يهتدون وال حيلة يستطيعون ال والولدان

وال تقولوا لمن ألقى إليكم  وانبي(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتمناقشة عن معاين اآلية: 

  . )) السالم لست مؤمنا ...

؟  (( فتبينوا ))؛ فما معىن   (( فتثبتوا ))و  (( فتبينوا ))إذا فيها قراءتان:  ؟ (( فتبينوا ))ما معىن  الشيخ :

  ذكرنا بينهما فرق ؛ التبني هو الرتيث ،  الطالب :

  والتثبت ؟  الشيخ :

  التثبت .. ؛  الطالب :

التبني  (( فتبيتوا ))طلب حقيقة األمر والواقع ؛  (( فتثبتوا ))يعين اآليتان أو القراءتان مقدمة ونتيجة  :الشيخ 

يعين بيان الشيء بعد التثبت ، وهذه نتيجة ، نتيجة التثبت أن اإلنسان يتبني له األمر فتكون قراءتان إحدامها 

  للمقدمة و الثانية للنتيجة .

  زعتان على كل كلمة وحدها أو للجميع ؟ هل القراءتان مو  الشيخ :

  األوىل تبينوا تبينوا أو تثبتوا تثبتوا  ؛  الطالب :

  والثانية ؟ الشيخ :

  يعين إذا قرأنا األوىل تبينوا فالثانية نقرأ تبينوا ،   الطالب :

إحدامها بإحدى القراءتني فالثانية وإذا قرأنا األوىل تثبتوا فالثانية تثبتوا ؛ ال، إذا معناه أن القراءة اليت قرأت  الشيخ :

  نفس القراءة ؛ لو قلنا إا موزعة صار أربع قراءات .

  (( تبتغون )) ؟ما معىن  (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))قوله تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  يريدون ؛  الطالب :

  ابتغى مبعىن أراد ؟  الشيخ :



  نعم ؛  الطالب :

   بتغاء هنا مبعىن اإلرادة ؟هل لك دليل على أن اال الشيخ :

  ؛(( قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ... )) قول إخوة يوسف:  الطالب :

  غريها ؟  الشيخ :

  ؛  (( ومن يبتغي غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))قوله تعاىل:   الطالب :

هل يف القرآن نظريها  عرض الحياة الدنيا ))(( تبتغون ال يا أخي ، أنا أريد تفسري لآلية بالضبط  الشيخ :

  بالضبط وعرب عنه باإلرادة ؟ 

  . (( تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ))قال اهللا تعاىل:  الطالب :

  ملاذا مسي ما يف الدنيا عرضا ؟  الشيخ :

  عرضا ألنه يعرض ويزول ،  الطالب :

  اإلنسان إما أن ميوت أو يتلف ماله .كم من غين فقر وكم من فقري غنا ، مث إن  الشيخ :

  ما موضع هذه اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟  (( وعند اهللا مغانم كثيرة ))قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

  ليطمئنوا على أن اهللا سبحانه وتعاىل عنده مغامن كثرية . الطالب :

  وهل هذا وقع ؟  الشيخ :

  وقع ؛  الطالب :

  أتذكر شيئا ؟  الشيخ :

  مما حصل يف غزوة خيرب ؛  الب :الط

  يف املسجد ، وكذلك الفتوحات اإلسالمية فيما بعد . وكذلك مال البحرين جاءوا الشيخ :

  ما موقع هذه اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ (( كذلك كنتم فمن قبل من اهللا عليكم ))قوله:  الشيخ :

  كفارا فأسلمتم .  يذكركم بأن حالكم أنتم كحال هؤالء الكفار كنتم الطالب :

  ما الفرق بني اخلبري والعليم ؟  الشيخ :

  اخلبري هو الذي يصنع الشيء يف موضعه ،  الطالب :

العليم إذا ذكر ، صح  العامل باألمور ؛ والعليم ؟حكيم قصدك هذا حكيم أنا أريد اخلبري ، اخلبري هو  الشيخ :

صار اخلبري هو العليم ببواطن األمور والعليم وحده مشل العلم ببواطن األمور وظواهر األمور ، وإذا ذكر مع اخلبري 

  . (( قال نبئني العليم الخبير ))هو العليم بظواهرها مثل قوله تعاىل: 



صود إفادة احلصر كما هي القاعدة أو ملاذا قدم املعمول هل املق (( إن اهللا كان بما تعملون خبير )) الشيخ :

  املقصود شيء آخر ؟ وما الذي مينع الوجه األول ؟ 

  ليس املقصود هنا احلصر ؛  الطالب :

ألن اهللا يعلم مبا يعمله اإلنسان وغريه ؛ مينعه أن اهللا خبري مبا يعملون وبغريهم ؛ إذا ما املقصود ؟  الشيخ :

  املقصود ديد ،  الطالب :

  ديد هؤالء ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

كأنه قال ـ يعين واهللا منزه عما أفرضه ـ كأنه قال إن مل أعلم شيئا فأنا عليم مبا تعملون ، فيكون إذا فائدة  الشيخ :

ذلك ليس احلصر ألن اهللا يعلم ما عمل هؤالء وغريهم ، املقصود التهديد يعين لو فرض أين ال أعلم شيئا فأنا 

  ؛ انتبهوا هلذه الفائدة .عليم مبا تعملون 

علم اهللا سبحانه من فوائدها:  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... ))تتمة فوائد اآلية: 

(( هو األول واآلخر ويدل لذلك أيضا قوله تعاىل:  (( كان بما تعملون خبيرا ))وتعاىل ببواطن األمور ؛ لقوله: 

فقد فسر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء يعين ما هو  والظاهر والباطن ))

شيء دونه ، كل شيء بأمره ، كل شيء بعلمه ، كل شيء بسمعه ، كل شيء ببصره ؛ فعلو اهللا عزوجل فوق  

اهللا  من فوائدها: ديد اإلنسان أن يعمل ما ال يرضي كل شيء ال مينع من علمه بكل شيء ؛ واضح ؟ .

عزوجل ، يعين ال تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه خيفى على اهللا ، أبدا ؛ ومىت آمن اإلنسان ذا ـ  وأسأل اهللا أن 

جيعلين وإياكم من املؤمنني به ـ مىت آمن فإنه لن يقدم على شيء ال يرضاه اهللا ، ألنه يعلم إن اهللا يعلم ذا حىت 

بأن اهللا تعاىل خبري مبا يعمل ؛ لكن هذه املسائل حتتاج إىل فطنة وأن  يف قلبه حيفظ قلبه عن االحنراف إذا علم

اإلنسان يكون دائما مراقبا هللا سبحانه وتعاىل خائفا منه ، كل ما هم بشيء ذكر عظمة اهللا عزوجل وعلمه مبا 

لب اهلوى على غفلة عن هذه األمور ، يغيف  اسيعمل حىت ميتنع ـ نسأل اهللا تعاىل بأن حييي قلوبنا بذلك ـ أل

اهلدى ، جتد اإلنسان إذا هوي شيئا فعله وال يفكر أن لديه رقيبا عتيدا وال يفكر أن اهللا سبحانه وتعاىل يف تلك 

لو كان  ( ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )الساعة يعلم ما يقع ؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

(( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي مث قال اهللا تعاىل:  يعلمه .عنده إميان ما زنا ألنه يعلم أن اهللا 

((  فعل مضارع ، و (( يستوي ))هذه نافية " ال " . الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم )) 

وذلك أن من الناس من متىن على اهللا  (( القاعدون ))معطوفة على  (( المجاهدون ))فاعل ، و  القاعدون ))



(( األماين ، متىن أن يكون مثل ااهدين يف سبيل اهللا وهو قاعد ، وهذا ال ميكن ؛ وهلذا نفى اهللا املساواة فقال: 

ويف  (( غير أولي الضرر ))مث قال:  القاعدون عن أيش ؟ عن اجلهاد . ال يستوي القاعدون من المؤمنين ))

؛ والثاين: النصب على أا مستثىن ، وكالمها قراءتان  )) (( القاعدونن: الرفع على أا صفة لـ قراءتا (( غير ))

وهذا فيما بينك وبني  (( غير أولي الضرر ))أو (( غير أولي الضرر )) صحيحتان سبعيتان ، فيجوز أن تقرأ 

فال تذكر هلم قراءتني ؛ ألن يف  نفسك أو فيما بينك وبني طالبك أهل العلم الذين يفهمون ؛ أما عند العامة

(( ال يستوي ذلك مفسدتني: خاصة ، وعامة ؛ اخلاصة أم يتهمونك باخلطأ ، صلينا خلف إمام يلحن يقول 

إذا هذا إمام ما يصلح  (( غير أولي الضرر ))والذي يف املصحف  القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ))

العامة أن الناس إذا قيل هلم إنه مل يلحن ولكنه أخذ بقراءة ثانية رمبا بط  ؛ أليش ؟ ألنه يلحن ؛ ثاين: املصلحة

عظمة القرآن يف نفوسهم ، كيف قرآن خيتلف ؟ قرآن سبحان اهللا خيتلف ؟ فلهذا ال ينبغي أن يقال لكل إنسان 

فته من غري نفور "  إن يف هذا قراءتني ؛ قال علي رضي اهللا عنه " حدثوا الناس مبا يعرفون " أي ما ميكنهم معر 

أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله ؟ " اجلواب: ال ؛ إذا حدث الناس مبا تبلغه عقوهلم ومبا ميكن أن يفهموه ويعرفوه ، 

وليس معناه قوله " حدثوا الناس مبا يعرفون " أن حتدثهم مبا كانوا قد عرفوا ؛ ألن هذا ما فيه فائدة ، الذين قد 

(( غير أولي بعد الغفلة فهذا ميكن ؛ يقول عزوجل: اللهم إال على سبيل التذكري  عرفوا ال حاجة إىل التحديث

(( ليس على األعمى حرج وال وما هو الضرر ؟ الذي يسقط وجوب اجلهاد ، بني اهللا تعاىل يف قوله:  الضرر ))

لضعفاء وال هذه األعذار الثالثة ، وقال تعاىل: (( ليس على ا على المريض حرج وال على األعرج حرج ))

على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج )) شرط (( إذا نصحوا هللا ورسوله )) هؤالء هم أهل 

ااهد هو الذي بذل جهده أي طاقته يف إدراك  (( والمجاهدون في سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم )) األعذار .

 ، وهذا يشمل القصد والتحرك ؛ القصد بينه الرسول صلى أي يف شريعة اهللا (( في سبيل اهللا ))ما يريد ؛ وقوله: 

التحرك أن يكون اجلهاد  ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )اهللا عليه وآله وسلم بقوله: 

على وفق الشرع حبيث نقوم به حينما يكون فرضا أو سنة وجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به ؛ 

ه ! يعين مثال لو أن األمة اإلسالمية عندها تأخر يف السالح يف العدد يف العدد أيضا واألمم ضدها أقوى منها انتب

سالحا وأكثر عددا فهل من املستحسن أن يقاتل ؟ ال ؛  وهلذا مل جيب اهللا القتال على األمة اإلسالمية إال حني  

يشمل معنيني ؛ املعىن  (( في سبيل اهللا ))إذا  )(( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )كانت مستعدة وقادر 

األول: القصد بأن يكون قصد ااهد إقامة شريعة اهللا أن تكون كلمة اهللا هي العليا ، واملعىن الثاين: أن يكون 

على وفق الشريعة ؛ ألن يف للظرفية واملظروف ما هو ؟ سبيل اهللا ، هذا املظروف ؛ إذا قلت: املاء يف الكأس ، 



 رف الكأس ؛ املظروف اجلهاد يف سبيل اهللا البد أن يكون يف سبيل اهللا أي يف الشرع يف الشرع الذي شرعه .الظ

الباء هذه كقولك: قطعت بالسكني ، وضربت بالعصا ؛ فهي للتعدية يعين مبعىن  (( بأموالهم وأنفسهم ))وقوله: 

ل ويكون باألنفس ؛ وقدم اهللا اجلهاد باألموال أا لبيان األداة اليت حصل ا اجلهاد واجلهاد يكون باألموا

؛ الشيء الثاين:  ، القتال بالنفس أهون على اإلنسان يف الغالب لسببني: السبب األول أنه أهون على اإلنسان

أكثر ألن اإلنسان بنفسه يقتل ويقاتل ما شاء اهللا ؛ لكن إذا كان ذا مال كثري وبذل أمواال كثرية كم  قد يكون

مث بني اهللا عزوجل وجه انتفاء  يعين ذوام . (( وأنفسهم ))ميول من ااهدين  ؟ عشرات مئات أو أكثر ؛ 

وهذه الدرجة مل يبينها اهللا  عدين درجة ))(( فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القااالستواء فقال: 

يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة  (( ولكل درجات مما عملوا ))عزوجل ؛ لكن قول اهللا تعاىل: 

(( ليست هينة وقد ذكر النيب عليه الصالة والسالم : ( أن يف اجلنة مائة درجة أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله ) ؛ 

 و ل مقدم ؛ مفعول مقدم أليش ؟ .قد تشكل علينا ملاذا نصبت ؟ مفعو  ى )) (( كال ))وكال وعد اهللا الحسن

؟ مفعول ثاين ؛ مفعول ثاين أو أول ؟ مفعول ثاين ؛ وال يكون هذا من باب االشتغال ؛ ملاذا ؟  (( الحسنى ))

ا فسر ذلك النيب صلى احلسىن هي اجلنة كم (( وكال وعد اهللا الحسنى ))ألن العامل مل يشتغل بضمري املفعول 

( الحسنى الجنة وزيادة النظر قال:  (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ))اهللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل: 

فاحلسىن إذا اجلنة ، وهي وصف ملوصوف حمذوف ، تقديره: املوعدة احلسىن ، وعد اهللا املوعدة  إلى وجه اهللا )

 ال غاية يف احلسن سواه ، كل ما يوجد من احلسن فهو دونه ؛ ألن احلسىن وهي اسم تفضيل كما تعلمون يعين

 (( وفضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ))حسىن اسم تفضيل أعلى ما يكون من احلسن ؛ 

األول يف املنزلة  (( فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما )) يف األول والثاين ؟ ))درجة  (( شف

((  . (( فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ))يف األجر ، احلجم حجم األجر والثواب ،  والثاين

(( أجرا )) ؛ هذه بدل أو عطف بيان من قوله:  درجات منه ومغفرة وكان اهللا غفورا رحيما )) (( درجات ))

( إن في الجنة مائة درجة م: وقد أدمهت يف اآلية لكن قال الرسول عليه الصالة والسال (( درجات منه ))

أي تيسريا للمطلوب ،  (( ورحمة ))أي مغفرة للذنوب  (( ومغفرة ))؛  أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا )

وباجتماع املغفرة والرمحة يزول املرهوب وحيصل املطلوب ، يزول املرهوب باملغفرة يعين املغفرة من الذنب اليت 

 غفر له ؛ و الرمحة حتصيل املطلوب ، وهي فوق املغفرة ؛ وهلذا تأيت املغفرة حصلت واستحق العقوبة عليها مث

سابقة للرمحة يف الغالب ؛ ألنه كما يقال: التخلية قبل التحلية ؛ املغفرة تكررت يف القرآن الكرمية ويف غري القرآن 

يسرت ؛ يعين يلبس على البدن ؟ أيضا ومر علينا أا مشتقة من ؟ من املغفر ، وهو ؟ ما هو املغفر ؟ يعين ساتر 



يعين يلبس على الرأس من خشب ؟ يسرت من أيش ؟ من السيف ؛ املغفر من أيش خشب جلد ؟ هل اجللد مينع 

أي نعم صحيح من السيف ؟ أي نعم إذا كان يابسا ؛ يتسر الرأس من السيوف ؛ لكن من أي مادة ؟ حديد ؛ 

كذا من احلديد حىت يتقى به السهام ويتقى به السيف ؛ إذا هو يسمى اخليلة وهي مثل اإلناء يلبس على الرأس  

مشتق من املغفر فما معىن املغفرة ؟ سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ ألن هذا مقتضى االشتقاق ؛ الذين يقولون الغفر 

؛ إذا البد  يف اللغة السرت هل أحاطوا باملعىن أو ال ؟ أحاطوا ؛ إذا طاقية هذه تعترب مغفر ألا ساترة ؟ ال حييط

فوائد  . (( وكان اهللا غفورا رحيما ))من تكميل ؟ مع الوقاية ، أحسنت ليس كل ساتر واقيا ، وقال اهللا تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد ؛ منها:  . (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ... ))اآلية: 

نسمع من يدندن كثريا فيقول: إن دين اإلسالم دين مساواة ، وهذا غلط نفي التساوي بني الناس ؛ والعجب أننا 

؛ ولذلك  على دين اإلسالم ، دين إسالم ليس دين املساواة ولكنه دين العدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق

(( (( قل هل يستوي األعمى والبصير )) جتد يف القرآن الكرمي أكثر ما يف القرآن نفي املساواة ما هو إثبات 

 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون )) (( ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ))

وهلم جرا ؛ فالقول بأن اإلسالم دين مساواة يف احلقيقة قد ينبين عليه مبدأ خطري وهو أوال تسوية الذكور مع 

؛ ثانيا االشرتاكية ، تسوية الناس يف الرزق  اإلناث وأن تفضيل الذكور على اإلناث يعترب خمالفا لدين اإلسالم

حبيث نأخذ من مال الغين ونعطيه الفقري ؛ ألن فيه املساواة ؛ لو قالوا الدين دين املواساة لكان صحيحا ؛ وهلذا 

  تشرع التعازي يف املصائب وما أشبه ذلك . جاء وقت األسئلة ؟ .

  ؟ (( درجات منه ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

على كل حال  رها فيما بعد بأا درجات ؛الظاهر إا تعظيم ، للتعظيم أي درجة عظيمة ؛ وهلذا فس الشيخ :

  تنكري الكلمة له معان كثرية حسب ما توصف به ، قد توصف النكرة مبا يدل على القلة أو مبا يدل على الكثرة .

  ؟ ... ))(( درجات منه ومغفرة ورحمة سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ألن املغفرة والرمحة ما تأيت يف املرتبة . (( أجرا عظيما ))ال ، الظاهر لـ الشيخ :

   سؤال عن احلال اليت جيوز فيها الفرار من العدو يف اجلهاد ؟ السائل :

لكن هذه مسألة خاصة ؛  (( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا ))هذه مسألة خاصة ،  الشيخ :

(( اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

  وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر مثليهم . ))

  كيف ميكن جماهدة املنافقني ؟ السائل :



(( ال ال ، من باب الواقع ، قد قال اهللا يف القرآن:  كن إال بالعلم , نافقني ال ميال ، املنافقني جهاد امل الشيخ :

  احلق ، كم من إنسان يبلغ منك اجلهد يف مناظرته يف الدين . ؛ وجاهدهم به جهادا كبيرا ))



  (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ... )).تتمة فوائد اآلية: 

التسـاوي بـني النـاس ؛ والعجـب أننـا نسـمع مـن يدنـدن كثـريا فيقــول:  يف هـذه اآليـة الكرميـة عـدة فوائـد ؛ منهـا: نفـي

إن دين اإلسـالم ديـن مسـاواة ، وهـذا غلـط علـى ديـن اإلسـالم ، ديـن إسـالم لـيس ديـن املسـاواة ولكنـه ديـن العـدل 

(( وهو إعطاء كل أحد مـا يسـتحق ؛ ولـذلك جتـد يف القـرآن الكـرمي أكثـر مـا يف القـرآن نفـي املسـاواة مـا هـو إثبـات 

قــل هــل يســتوي األعمــى والبصــير )) (( قــل هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون )) (( ال يســتوي 

وهلـم جـرا ؛ فـالقول بـأن اإلسـالم ديـن مسـاواة يف احلقيقـة قـد ينبـين عليـه  منكم من أنفق من قبـل الفـتح وقاتـل ))

اإلنـاث يعتـرب خمالفـا لـدين اإلسـالم ؛ ثانيـا  مبدأ خطري وهو أوال تسوية الذكور مع اإلنـاث وأن تفضـيل الـذكور علـى

االشـرتاكية ، تسـوية النـاس يف الـرزق حبيـث نأخـذ مـن مــال الغـين ونعطيـه الفقـري ؛ ألن فيـه املسـاواة ؛ لـو قـالوا الــدين 

  دين املواساة لكان صحيحا ؛ وهلذا تشرع التعازي يف املصائب وما أشبه ذلك . جاء وقت األسئلة ؟ .

  هل الدرجة جاءت نكرة بقصد التعظيم ؟ (( درجات منه ... ))قوله تعاىل:  سؤال عن السائل :

علــى كــل حــال  رها فيمــا بعــد بأــا درجــات ؛الظــاهر إــا تعظــيم ، للتعظــيم أي درجــة عظيمــة ؛ وهلــذا فســ الشــيخ :

  ى الكثرة .تنكري الكلمة له معان كثرية حسب ما توصف به ، قد توصف النكرة مبا يدل على القلة أو مبا يدل عل

  ؟ ((  أجرا عظيما ))هل هو بيان لقوله:  (( درجات منه ومغفرة ورحمة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ألن املغفرة والرمحة ما تأيت يف املرتبة . (( أجرا عظيما ))ال ، الظاهر لـ الشيخ :

    سؤال عن احلال اليت جيوز فيها الفرار من العدو يف اجلهاد ؟ السائل :

لكــن هــذه مســألة خاصــة ؛  (( وكــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن اهللا ))هــذه مســألة خاصــة ،  الشــيخ :

(( اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مـنكم مائـة صـابرة يغلـب مـائتين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

  وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر مثليهم . ))

  كيف ميكن جماهدة املنافقني ؟ ل :السائ

(( ؟ ال ال ، مــن بــاب الواقــع ، قــد قــال اهللا يف القــرآن: نــافقني ال ميكــن إال بــالعلم ال ، املنــافقني جهــاد امل الشــيخ :

  احلق ، كم من إنسان يبلغ منك اجلهد يف مناظرته يف الدين . ؛ وجاهدهم به جهادا كبيرا ))

فيهـا أنـه ال جيـوز تعـدي ظـاهر حـال اإلنسـان ويف السـابق قلنـا إن  ... فتبينـوا ... ))(( يف اآليـة السـابقة  السـائل :

  الشرع أتى بالقرائن وأنه يستفاد منها ؟

أي لكـن حسـاب النـاس يف اإلسـالم علـى الظـاهر ؛ بـالقرائن يـدخل يف التبـني ؛ تـدخل يف التبـني ، العمـل  الشيخ :

  لكن فيما بينهم وبني اهللا يعمل بالظاهر .أما األحكام واحلكم بينهم فيعمل بالقرائن ؛ 



 كنــا قــالوا كنــتم فــيم قــالوا أنفســهم ظــالمي المآلئكــة توفــاهم الــذين ((  إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

مصـيرا  وسـاءت جهـنم مـأواهم فأولئـك فيهـا فتهـاجروا واسـعة اهللا أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين

 أن اهللا عســى سـبيال فأولئـك يهتــدون وال حيلـة يسـتطيعون ال والولـدان والنســاء الرجـال مـن المستضـعفين إال

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو

(( ال يســتوي القاعــدون مــن المــؤمنين غيــر أولــي أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ تكلمنــا علــى قــول اهللا تعــاىل: 

تتمــة  لرفــع تكـون صــفة وعلـى قــراءة النصـب تكــون اسـتثناء .وفيهــا قراءتـان غــري وغـري ؛ فعلــى قـراءة ا الضـرر ... ))

  (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا ... ))فوائد اآلية: 

أظــن أننــا بــدأنا باســتنباط الفوائــد ووصــلنا إىل ؟ فائــدة واحــدة ، وهــي نفــي التســاوي أو االســتواء بــني القاعــدين عــن 

ومــن فوائــدها: حكمــة الشــريعة حيــث ال تســاوي بــني املفرتقــني   وااهــدين يف ســبيل اهللا بــأمواهلم وأنفســهم .القتــال 

كمـا أـا ال تفـرق بـني املتسـاويني ،  الشـريعة اإلسـالم م لـدن حكـيم خبـري ال ميكـن أن جتـد فيـه حكمـني متناقضـني 

أبـــدا ؛ بـــل إذا تـــراءى لـــك أن هـــذين الشـــيئني وال ميكـــن أن جتـــد فيهـــا شـــيء عيـــين متســـاويني مث خيتلفـــان يف احلكـــم 

متساويان وقد اختلف يف احلكم شرعا فأعد النظر ، أعد النظر مرة بعد أخـرى حـىت يتبـني لـك ، فـإن مل يتبـني لـك 

أن مـن قعـد عـن اجلهـاد لضـرر فإنـه كالـذي أتـى باجلهـاد ؛  ومن فوائدها: فام فهمك وال تتهم األحكام الشرعية .

فـأولوا الضـرر إذا  (( غيـر أولـي الضـرر ))مث استثىن فقال:  وي القاعدون )) (( والمجاهدون ))(( ال يستلقوله: 

( إن في المدينة ألقوامـا مساوون للمجاهدين ، ويشهد هلذا قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الغزوة تبـوك: 

وهــم فــي المدينــة ؟ قــال وهــم فــي مــا ســرتم مســيرا وال قطعــتم واديــا إال وهــم معكــم قــالوا كيــف يــا رســول اهللا 

وهل يقاس على ذلك كل من ختلف عـن عبـادة بعـذر ؟ اجلـواب: نعـم ؛ ولـذلك جـاء يف  المدينة حبسهم العذر )

( مــن مــرض أو ســافر كتــب لــه مــا كــان يعمــل صــحيحا احلــديث الصــحيح عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

 باملـال والـنفس ؛ ووجهـه أـم أعلـى درجـة مـن القاعـدين الـذين ومن فوائـدها: فضـل اجلهـاد يف سـبيل اهللا مقيما ) .

أين اجلزاء من جنس العمل ؟ اذكر يل دليـل مـن اآليـة مـا  ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ال جياهدون .

(( فضـل اهللا المجاهـدين بــأموالهم وأنفسـهم علـى القاعــدين صـريح ،  (( فضـل اهللا المجاهــدين ))هـو التعليـل 

وميكــن أن يســتنبط منــه الفائــدة  و يلــزم مــن هــذه الفائــدة: أن تفاضــل اجلــزاء يــدل علــى تفضــل العامــل . جــة )) .در 

الثانيــة وهــي: االســتدالل بــه علــى مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة مــن أن اإلميــان يزيــد ويــنقص ، يزيــد بالطاعــة ويــنقص 

وجـل ؛ وجهـه  االحـرتاز يف كـالم اهللا عـز ومن فوائدها: حسـن باملعصية كما هو معروف وبغري ذلك من األسباب .

؟ أن اهللا ملا ذكر فضل ااهدين على القاعدين فرمبا يتـوهم واهـم نـزول درجـة القاعـدين مـن املـؤمنني فـأزال اهللا هـذا 



ـــوهم بقولـــه:  ـــال الثـــاين املطـــابق هلـــذا  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))ال (( ال وهـــذه طريقـــة القـــرآن ،  انظـــر إىل املث

كم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئـك أعظـم درجـة مـن الـذين أنفقـوا مـن بعـد وقـاتلوا وكـال وعـد يستوي من

(( وداود وسـليمان إذ يحكمـان فـي الحـرث إذ نفشـت فيـه غـنم القـوم وانظر إىل مثـال ثالـث:  اهللا الحسنى ))

(( وكـال آتينـاه حكمـا  الشـاهد يف قولـه: وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتيناه حكما وعلمـا ))

ومــن فوائــدها: البشــارة االحــرتاز بــدفع مــا يتــوهم وقوعــه . فهــذه ثالثــة أمثلــة تفيــد أنــه مــن بالغــة الكــالم  وعلمــا ))

فهـــل ينبـــين علـــى هـــذه  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))لعامـــة املـــؤمنني مـــن القاعـــدين وااهـــدين باحلســـىن ؛ لقولـــه: 

اجلنة ؟ اجلواب: أما على سـبيل العمـوم فـنعم ، علـى سـبيل العمـوم ؛ وأمـا علـى الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه يف 

سبيل اخلصوص فنتوقف على مـا جـاء بـه الـنص ، فمـثال نقـول الصـحابة كلهـم وعـدهم اهللا اجلنـة ااهـد والقاعـد ؛ 

شــيخ اإلســالم لكــن الشــخص بعينــه ال ميكــن أن نشــهد لــه إال إذا شــهد لــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وزاد 

(( ابــن تيميــة رمحــه اهللا مــن أثــىن عليــه النــاس خــريا فإنــا نشــهد لــه باجلنــة ، واســتدل لــذلك بقــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

واسـتدل مبـا ثبـت  لتكونوا شهداء على الناس )) (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علـى النـاس ))

خــريا فقـال النـيب صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم: وجبـت ، مث مــرت يف السـنة حيـث مــرت جنـازة فـأثىن عليهــا احلاضـرون 

أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ، فقالوا يا رسـول اهللا مـا وجبـت ؟ فقـال: أمـا األول فـأثنيتم عليـه خـريا فوجبـت 

دل شــيخ فوجبــت لــه النــار ، مث قــال: أنــتم شــهداء اهللا يف األرض ) فقــد اســتلــه اجلنــة وأمــا الثــاين فــأثنيتم عليــه شــرا 

اإلســالم رمحــه اهللا بأنــه جتــوز الشــهادة ملــن اتفقــت األمــة علــى الثنــاء عليــه ، وضــرب لــذلك أمثلــة باألئمــة املشــهورين 

املشهود هلم بالعدالة واإلميان والتقوى مثل األئمة األربعة اإلمام أمحـد والشـافعي ومالـك وأيب حنيفـة وسـفيان الثـوري 

مـن ومـن فوائـدها: أنـه ال فضـل أعظـم مـن اجلنـة ؛  مة على الثنـاء علـيهم .وسفيان ابن عيينة وغريهم ممن اتفقت األ

ومـن فوائـدها: احلـث علـى اجلهـاد  ألن احلسىن اسم تفضيل مؤنـث أحسـن . (( الحسنى ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ومـــن  وجـــل للمجاهـــدين علـــى القاعـــدين بالدرجـــة بـــل بالـــدرجات . يف ســـبيل اهللا ؛ وجـــه الداللـــة ؟ تفضـــيل اهللا عـــز

فوائــدها: عظمــة منــة اهللا تعــاىل علــى العبــاد حيــث جعــل إثــابتهم علــى األعمــال مثــل األجــرة الــيت اســتحقها اإلنســان 

فسماه أجرا كأجرة األجري مـع أن الفضـل هللا تعـاىل أوال وآخـرا هـو  (( أجرا عظيما ))قرضا على املستأجر ؛ لقوله: 

الـذي ذهبـتم إليـه فإن قـال قائـل: هـل مـن تأييـد هلـذا املعـىن  الذي وفقك للعمل وهو الذي من عليك باجلزاء عليه .

(( كتب علـى نفسـه الرحمـة أنـه مـن عمـل مـنكم سـوءا بجهالـة ثـم تـاب مـن بعـده ؟ قلنا: نعم ، قال اهللا تعاىل: 

كتب الرمحة كتب على نفسه وهو سبحانه وتعـاىل يوجـب علـى نفسـه وعلـى عبـاده مـا   وأصلح فإنه غفور رحيم ))

(( درجــات عظــم درجــات ااهــدين يف ســبيل اهللا ؛ وجــه ذلــك قولــه: ومــن فوائــدها:  يعــرتض عليــه .شــاء وال أحــد 



منه ، فأضافها إىل نفسه ، ومعلوم أن العطاء يعظم بعظم املعطي ، لو قلت مثال: فـالن تصـدق ، وهـو مـن  منه ))

فقــري مل يــذهب بالــك إال أغـىن النــاس ، ذهــب بالـك إىل أنــه تصــدق بشـيء كثــري ؛ ولــو قلـت: تصــدق فــالن ، وهـو 

فإضــافة الشــيء إىل اهللا يــدل علــى عظمتــه ؛ ومنــه قولــه  ))(( درجــات منــه أنــه تصــدق بشــيء قليــل ؛ وهلــذا قــال: 

( فـاغفر مغفـرة مـن عنـدك وارحمنـي صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الدعاء الذي علمه أبا بكر يدعوا به يف صـالته 

وهـل تثبـت املغفـرة لغـري اهللا ؟ نعـم تثبـت لغـري اهللا ، قـال  (( ومغفـرة ))قولـه: ومن فوائدها: إثبات املغفرة هللا ؛ ل ) .

 وتصـــفحوا تعفـــوا وإن فاحـــذروهم لكـــم عـــدوا وأوالدكـــم أزواجكـــم مـــن إن آمنـــوا الـــذين أيهـــا (( يـــااهللا تعـــاىل: 

ومـن فوائـدها:  . األمـور )) عـزم لمـن ذلك إن وغفر صبر (( ولمنوقال تعاىل:  رحيم )) غفور اهللا فإن وتغفروا

إثبــات الرمحــة هللا ؛ والرمحــة الــيت أضــافها اهللا إىل نفســه نوعــان: صــفة ، وخملــوق ؛ يعــين نوعــان منهــا صــفة هللا ومنهــا 

 (( وربـك الغفـور ذو الرحمـة ))خملوق من خملوقات اهللا مسـاه اهللا تعـاىل رمحـة ؛ فمـن األول قـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

فـاملراد  (( وهو الذي ينزل الغيث من بعـد مـا قنطـوا وينشـر رحمتـه ))وتعاىل: هذه صفة ؛ ومن الثاين قوله تبارك 

(( وأمــا الــذين بالرمحـة هنــا مـا يكــون أثــرا للمطـر مــن النبــات وغـري النبــات ؛ ومــن ذلـك أيضــا قولــه سـبحانه وتعــاىل: 

(( فأمـا الــذين : املـراد بالرمحـة أيــش ؟ اجلنـة ، بـدليل قولــه ابيضـت وجـوههم ففــي رحمـة اهللا هــم فيهـا خالــدون ))

( أنـت وهذه الرمحـة خملوقـة أو غـري خملوقـة ؟ خملوقـة ؛ ومنـه قولـه يف احلـديث القدسـي يف اجلنـة:  شقوا ففي النار ))

فتبــني ــذا أن الرمحــة تنقســم إىل قســمني: خملوقــة ، وصــفة ؛ فاملخلوقــة مــن مجلــة  رحمتــي أرحــم بــك مــن أشــاء )

سب إليه إال نسـبة خلـق وإجيـاده لكنـه مـن آثـار الرمحـة الـيت هـي الصـفة وجل ال ين املخلوقات شيء بائن من اهللا عز

ومـــن فوائـــدها: إثبـــات هـــذين  وجـــل . ؛ وأمـــا الرمحـــة الـــيت هـــي الصـــفة فهـــي صـــفة تابعـــة بالـــذات أي بـــذات اهللا عـــز

ن الـذين (( إتفسـري اآليـة:  تفسـريمها . وقـد مضـى (( وكـان اهللا غفـورا رحيمـا ))الغفـور الـرحيم : االمسني هللا ؛ ومها

((إن الـذين توفـاهم المالئكـة مث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... ))

حـال مـن اهلـاء  (( ظـالمي أنفسـهم ))هـذه إن املؤكـدة وامسهـا ؛ وقولـه:  (( إن الـذين ))قولـه:  ظالمي أنفسهم ))

 (( فأولئـك مـأواهم جهـنم )) الظـاهر أنـه خـرب إن  مأواهم جهنم ))(( فأولئك إىل قولـه:  (( توفاهم ))يف قوله: 

أي تقبضـــهم ، واملـــراد بـــذلك قـــبض  (( إن الـــذين توفـــاهم )) (( توفـــاهم ))قولـــه:  ومـــا بـــني ذلـــك فهـــو اعـــرتاض .

 املالئكة هم عامل غيـيب حمجوبـون عـن العبـاد هلـم أوصـاف معلومـة يف(( المالئكة )) أرواحهم من أبدام ؛ وقوله: 

الكتاب والسنة ما علمنا منه وجب علينا اإلميان بـه علـى مـا علمنـا ومـا مل نعلـم منـه فالواجـب علينـا السـكوت كمـا 

(( جاعــل هــو شــأن فيمــا وصــف اهللا بــه نفســه ؛ قــالوا املالئكــة مــأخوذة مــن األلوكــة ، وهــي الرســالة ؛ لقولــه تعــاىل: 

لـى ذلـك يكـون فيهـا إعـالل  بالقلـب ؛ ألن مالئكـة مجـع فهي من األلوكة أي الرسالة ؛ وبنـاء ع المالئكة رسال ))



 (( ظـالمي أنفسـهم ))مألك وأصله مألك ؛ لكـن فيهـا تقـدمي وتـأخري حسـب القواعـد الـيت كتبهـا العلمـاء ؛ وقولـه: 

أي حــال كــوم ظــاملي أنفســهم ؛ ملــاذا ؟ لكــوم بقــوا يف أرض جيــب علــيهم اهلجــرة منهــا ؛ ألن بقــاءهم مــع وجــود 

أي املالئكة (( فيم كنتم )) أي يف أي مكـان كنـتم ؛ وقيـل: علـى أي  (( قالوا ))ة وظلم ألنفسهم ؛ اهلجرة معصي

أي علـى (( قـل سـيروا فـي األرض )) حال كنتم ؛ فعلى املعىن الثاين تكون يف مبعىن على كما هي يف قوله تعـاىل: 

ــــا قولــــه يف اجلــــواب:  أي علــــى أي حــــال كنــــتم بــــدليل (( فــــيم كنــــتم ))ملــــراد بقولــــه: األرض ويكــــون ا (( قــــالوا كن

السـؤال عـن املكــان واملوضـع فيكــون  (( فـيم كنــتم ))أمــا علـى القــول بـأن املـراد بقولــه:  مستضـعفين فـي األرض ))

علـــى تقـــدير شـــيء حمـــذوف أي: قـــالوا بقينـــا يف هـــذا ألننـــا كنـــا  (( قـــالوا كنـــا مستضـــعفين فـــي األرض ))اجلـــواب 

نيــان يــدوران علــى شــيء واحــد وهــو أن هــؤالء بقــوا يف أرض جتــب علــيهم مستضــعفني يف األرض ؛ وعلــى كــل فاملع

(( قــالوا كنــا ملــاذا كنــتم يف هــذا املكــان ؟  (( فــيم كنــتم ))اهلجــرة منهــا فجــاءت املالئكــة لقــبض أرواحهــم فيوخبــون 

ن كنا مستضعفني يعين كنا نعامل معاملة الضـعيف مـن قبـل مـن ؟ مـن قبـل الكفـار الـذي  مستضعفين في األرض ))

؟  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهـاجروا فيهـا ))استضعفونا ؛ ولكن هذا ليس بعذر ؛ وهلذا تقول هلم املالئكة: 

ـــم تكـــن أرض اهللا وهـــذا االســـتفهام للتقريـــر والتـــوبيخ يعـــين أن أرض اهللا واســـعة فلمـــاذا ال ـــاجرون ؛ وقولـــه:  (( أل

هــل  (( ألــم تكــن أرض اهللا واســعة ))فــة أو ســببية ؟ الفــاء عاطفــة أو ســببية ؟ هــل هــي عاط واســعة فتهــاجروا ))

(( ألـم سبقها شيء من املعاين اليت تكون بعدها فاء السببية ؟ نعم ؛ ما هو ؟ االستفهام ؟ أين االستفهام ؟ قولـه: 

مــــا هــــو البيــــت اجلــــامع هلــــذا ؟ ... ؛ فــــإذا قلنــــا ؛ وهــــل االســــتفهام موجــــب لنصــــب الفعــــل بعــــد فــــاء الســــببية ؟  ))

للتقريـب واإلثبـات وأن تقـدير الكـالم: قـد كانـت أرض اهللا  واسـعة ؛ علـى هـذا  (( ألم تكن ))يف قوله:  االستفهام

(( ألـــم تكـــن أرض اهللا التقـــدير تكـــون الفـــاء عاطفـــة واملعـــىن: أمل تكـــن أرض اهللا واســـعة أمل ـــاجروا فيهـــا ؛ وقولـــه: 

هــاجر مــأخوذة مــن  (( فتهــاجروا فيهــا ))يعـين أن هنــاك أراضــية غــري األرض الــيت أنـتم فيهــا مستضــعفون واســعة )) 

اهلجر وهـو الـرتك واملهـاجرة تـرك البلـد الـذي عـاش فيـه اإلنسـان إىل بلـد آخـر حـىت الـذي خيـرج مـن بلـد مسـتوطن لـه  

عا هي االنتقـال مـن بلـد الكفـر إىل بلـد كان مث يستوطن بلد آخر يقال إنه مهاجر ألنه ترك البلد ؛ لكن اهلجرة شر 

اإلســـالم ؛ وهـــل إذا جـــاء لفـــظ لـــه معـــىن لغـــوي ومعـــىن شـــرعي يف كتـــاب اهللا أو ســـنة رســـوله هـــل حيمـــل علـــى املعـــىن 

(( اللغوي أو املعىن الشرعي ؟ حيمل على املعىن يف الشرع ؛ ألن حقيقة كـل مـتكلم علـى حسـب مـا يقتضـيه كالمـه 

(( إن الـذين توفـاهم المالئكــة الفـاء عاطفـة أو واقعـة يف خـرب املبتـداء  صـيرا ))فأولئـك مـأواهم جهـنم وسـاءت م

(( وسـاءت اسـم مـن أمسـاء النـار ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ  (( جهـنم ))أي مسـريهم ، و (( مـأواهم ))وقولـه:  ))

  نشاء الذم .أي ساءت مرجعا ومردا ، وهذا إنشاء ذم هلا ؛ ألن ساء مثل بئس ، فهي مجلة إل مصيرا ))



ويف اآلية الـيت بعـدها اسـتثىن تعـاىل املستضـعفني فهـل  (( ... قالوا كنا مستضعفين ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  هم ليسوا من املستضعفني ؟

ـــم تكـــن أرض اهللا واســـعة أي نعـــم ليســـوا مستضـــعفني وســـيأيت يف الفوائـــد ؛ وهلـــذا قـــال اهللا تعـــاىل:  الشـــيخ : (( أل

  فهم قادرون على اهلجرة . )فتهاجروا فيها )

  هل كل من دخل اجلنة يرى اهللا تعاىل ؟ السائل :

  دخول اجلنة متضمن برؤية اهللا ، كل من دخل اجلنة فإنه سريى اهللا عزوجل . الشيخ :

  سؤال عمن تأخر عن اجلهاد وهو ال يريد التأخر فهل يكتب له األجر ؟ السائل :

؟  ( إنكــم مــا قطعــتم واديــا وال ســرتم مســيرا إال وهــم معكــم )م قــال: ألــيس النــيب عليــه الصــالة والســال الشــيخ :

( مـن هؤالء يتمنون بكل قلوم أن خيرجوا مث الظاهر واهللا أعلم أنه كان من عادم اخلروج حـىت يتضـح معنـا قولـه: 

اوون ؛ ... ؟ ال ، إذا كـان مـن عادتـه فالشـك أـم يسـ مرض أو سافر كتـب لـه مـا كـان يعملـه صـحيحا مقيمـا )

   كتب له ما كان صحيحا مقيما . يعين

ألـــيس فيـــه الـــرد علـــى الرافضـــة يف دعـــواهم ردة الصـــحابة  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  وكفرهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إال بعض منهم ؟

عمومــه ؛ أمــا علــى رأي الرافضــة قــبحهم اهللا فكــال بلــى ، بــارك اهللا فيــك ! ألن األصــل بقــاء األمــور علــى  الشــيخ :

وعــد اهللا النــار إال مــا اســتثين ؛ ألــم ال يســتثنون إال نفــرا قلــيال ثالثــة عشــر نفــرا أو مــا أشــبه ذلــك مــن مائــة وأربــع 

  عشرين ألف .

أخنـع ( إن درج كثري من العلماء على تسمية شيخ اإلسالم وغريه بشيخ اإلسالم وهناك حديث يا شـيخ  السائل :

غــريه كشــاهان شــاء فهــل تســمية وقــاس العلمــاء علــى هــذا  اســم عنــد اهللا اســم رجــل تســمى ملــك األمــالك ... )

  شيخ اإلسالم على اإلطالق أم هي مقيدة ؟

املعــىن شــيخ اإلســالم يف زمانــه أو شــيخ اإلســالم ملــن بعــده ألنــه إمــام ملــن بعــده ؛ وأمــا قاضــي القضــاة  هــذا الشــيخ :

ا نوع من السلطة ؛ ألن القاضي حيكم ويلزم واحلاكم كذلك واألمري وسـلطان حيكـم ويلـزم ؛ وملك امللوك فهذه فيه

ال يعـين احلصـر ؛ ألن هنـاك علمـاء  " شيخ اإلسـالم  " على أن قوهلم؛ أما املفيت فال يلزم ، يفيت وال يلزم فهو أهون 

  كثري يلقبون ذا اللقب شيخ اإلسالم .

ـــتم مـــن قبـــل ... ))  (( ...قـــول اهللا تعـــاىل:  الســـائل : فهـــل املقصـــود كنـــتم كفـــارا فأســـلمتم فعصـــم اهللا  كـــذلك كن

  دمائكم باإلسالم أو املقصود ملا كنتم مستضعفني ومل جتهروا باإلسالم فلما قويتم جهرمت به وهذا كذلك ؟



  كالمها صحيح . الشيخ :

ملـاذا مل يقـل اهللا تعـاىل: وـاجروا إليهـا ؟ ومـا الفـرق بـني " يف " و "  (( فتهـاجروا فيهـا ))يف قوله تعـاىل:  السائل :

  إىل " هنا ؟

أبلغ من قوله: فتهـاجروا إليهـا ؛ وجـه ذلـك ؟ وجـه ذلـك إذا قلـت ـاجر  (( فتهاجروا فيها ))ألن قوله:  الشيخ : 

إليها لزم من هذا أن يكون بني البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة ألن الغاية البد هلـا مـن مغيـة ؛ وأمـا " 

  فيها " فهذا يشمل أو نقطة ميكنك أن تسلم من ال ... ؛ ولو قريبة جدا .

  يم يف بالد املشركني بقصد نفع املسلمني هناك أو الدعوة إىل اهللا يف ذلك ؟سؤال عمن يق السائل :

هــل هـذا عــاجز عــن إظهـار دينــه ؟ هـو عــاجز ولكــن جياهـد ؛ طيــب الـذي ميكــن مــن الـدعوة ال يقــال عنــه  الشـيخ :

بقـي ألجـل إنه عاجز عن إظهار دينه فال جتـب عليـه اهلجـرة ؛ ... ؟ لكـن هـل يثمـر يف بقائـه ؟ يثمـر ؛ إذا هـذا مـا 

  السكنة والراحة بقي ألجل اجلهاد فهو نافع .

  ما تعريف املالئكة بقولنا " هي أجسام نورانية لطيفة يشكلون بأشكال خمتلفة مبشيئة اهللا " ؟ السائل :

األحســن نقــول " عــامل الغيــيب " ؛ ألن أجســام لطيفــة نورانيــة ، الشــك أــم خلقــوا مــن نــور لكــن هــل يلــزم  الشــيخ :

لقــوا مــن نــور أن يكونــوا نــورانيني ؟ مــا جــاء هــذا ، وال ... أن تكــون مــن نــور ؛ لكــن مــا لنــا داعــي أن مــن كــوم خ

  نتكلم ، عامل الغييب لكنهم يظهرون ملن أراد اهللا أن يظهروا له .

  ؟ (( ... وكال وعد اهللا الحسنى ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  احلسىن القاعد وااهد .عموما الصحابة كلهم وعدهم اهللا  الشيخ :

  أن اجلهاد فرض كفاية ؟ (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين ... ))هل يؤخذ من قوله تعاىل:  السائل :

  ماذا تقولون ؟ 

  أي نعم يؤخذ ؛ ألم مل يأمثوا بل بني هلم أم تأخروا عن القوم ااهدين . الشيخ :

  سؤال عن حكم اهلجرة ؟ السائل :

معناهــا املهــاجر مــن بلــد الكفــر إىل بلــد اإلســالم ، وكــان النــيب عليــه الصــالة والســالم إذا أمــر أمــريا اهلجــرة  الشــيخ :

علــى جــيش أو ســرية مث دعــوا القــوم فأســلموا أمــروا أن يتحولــوا إىل دار املهــاجرين ليكــون مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا 

؛ غنيمـة والفـيء شـيء إال أن جياهـدوا مـع املسـلمني على املهاجرين فـإن أبـوا فهـم كـأعراب املسـلمني لـيس هلـم مـن ال

  فهذا جاهد مباله . (( المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ))ال ظن من ااهدين ؛ ألنه قال: 

  سؤال عن بعض افرتاءات الرافضة ؟  السائل :



الوا الشـجرة امللعونـة إذا كانوا قرناء لكل واحـد مـن الكفـار واملسـلمني ، هـذا قـرين ؛ حرفـوا أشـياء كثـرية ، قـ الشيخ :

قــالوا هــي عائشــة ، أعــوذ بــاهللا ، حتريــف مــا ميكــن  (( إن اهللا يــأمركم أن تــذبحوا بقــرة ))يف القــرآن هــم بنــو أميــة ، 

  يقوله عاقل فضل عن مؤمن أو مسلم .

  إذا أثنوا على ميت شرا بعد موته فهل يقع ذلك ؟ السائل :

أثنــوا عليــه شــرا بعــد موتـه لــه شخصــان يشــهد لــه ؛ ... ؟ أنــا يف عليــه شــر ، إذا مـات و  أي نعــم ، حــىت إذا الشـيخ :

شــك حــىت مــن األول ، نقــول الصــحابة أثنــوا علــى هــذا الرجــل خــريا وأيــدهم الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وال 

  استشهدوا من بعده شهادتني .

ــذين (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛  ــتم فــيم قــالوا أنفســهم ظــالمي المآلئكــة توفــاهم ال ــا قــالوا كن  كن

مصـيرا  وسـاءت جهـنم مـأواهم فأولئـك فيهـا فتهـاجروا واسـعة اهللا أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين

 أن اهللا عســى سـبيال فأولئـك يهتــدون وال حيلـة يسـتطيعون ال والولـدان والنســاء الرجـال مـن المستضـعفين إال

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو

(( إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسـهم قـالوا فـيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

(( إن فوائـد اآليـة:  واآليـات السـابقة انتهـى الكـالم عليهـا وعلـى فوائـده وأظـن علـى مناقشـاا أيضـا ؟ كنتم ... ))

أن املالئكـــة تتـــوىف بـــين آدم ؛ مـــن فوائـــدها:  . تم ... ))الـــذين توفـــاهم المالئكـــة ظـــالمي أنفســـهم قـــالوا فـــيم كنـــ

(( حتـــى إذا جـــاء وظـــاهر هـــذا اللفـــظ أـــم مجـــع فيطـــابق قولـــه تعـــاىل:  (( إن الـــذين توفـــاهم المالئكـــة ))لقولـــه: 

وحينئـــذ ...  (( جاعـــل المالئكـــة رســـال ))أي املالئكـــة ؛ ألن اهللا تعـــاىل قـــال:  أحـــدكم المـــوت توفتـــه رســـلنا ))

(( قـل ، وقولـه:  (( اهللا يتوفى األنفس حـين موتهـا )) هذه اآلية وبني آيتني أخريني مها: قوله تعاىل: التعارض بني

واجلـواب عـن هـذا الظـاهر أن يقـال: نسـب اهللا تعـاىل التـويف إليـه ألنـه  .يتوفاكم ملك الموت الـذي وكـل بكـم )) 

نه كفعلـه حـىت يف عامـة حـديث النـاس ؛ وهلـذا يقـال " بأمره ، نسب اهللا التويف إليه ألنه بأمره وما وقع بأمر امللك فإ

بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط " وعمـرو مل يـنب وإمنـا أمـر ؛ وأمـا اجلمـع بـني كونـه ذكـر يف هـذه اآليـة وأمثاهلـا 

بصيغة اجلمع ويف آية السجدة يف صورة اإلفراد ملك املوت فإما أن يقال ملـك املـوت مفـرد مضـاف فـيعم وال ينـايف 

مع ؛ ألن املفـرد املضـاف يعـم فـال ينـايف اجلمـع ، وهـذا وجـه ضـعيف ؛ أو يقـال إن املالئكـة تسـاعد ملـك املـوت  اجل

كما جاء يف احلديث الصحيح أم يأمرون الـروح فتخـرج مـن اجلسـد حـىت إذا مل يبـق إال قبضـها تـوىل قبضـها ملـك 

ام مللــك املــوت وإضــافة التــويف إىل ملــك املــوت ألنــه ؛ فإضــافة الوفــاة أو التــويف إىل املالئكــة بــاجلمع ألــم أعــو  املــوت

وهنـــا يـــرد إشـــكال يقـــال: إننـــا جنـــد أنفســـا تقـــبض يف املشـــرق ويف املغـــرب وبينهمـــا مـــن  هـــو املباشـــر لقـــبض الـــروح .



وجــل فكيــف تقولــون إن ملــك املــوت واحــد ؟ وكيــف يتصــور أن واحــدا يقبضــها  املسـافات مــا ال يعلمهــا إال اهللا عــز

يف أمـــاكن بعيـــدة متفرقــة ؟ فيقـــال: قـــد يكـــون املـــراد مبلــك املـــوت جـــنس امللـــك أي امللـــك املوكـــل  العديــد مـــن النـــاس

بقــبض األرواح وإن كــان أكثــر مــن واحــد ، فيكــون املــراد بــه اجلــنس ال العــني ؛ وهــذا وجــه ضــعيف ؛ وجيــاب بوجــه 

عقولنـــا ؛ وهـــذا أبلـــغ  آخـــر أن هـــذه مـــن أمـــور الغيـــب ، والواجـــب علينـــا يف أمـــور الغيـــب أن نصـــدق وإن مل تـــدركها

وجـل حـىت ال نتمحـل يف اجلـواب ونقـول إن ملـك املـوت يـراد بـه اجلـنس وهـو أكثـر مـن واحـد  بالتسليم خلرب اهللا عـز

فنقول إن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير وملك املوت يقبض األرواح وإن كانـت متباعـدة وإن كـان يف آن 

د اآليــة الكرميــة: أن املالئكــة أجســام تقــبض األرواح وختاطــب تــتكلم ومــن فوائــ واحــد ، وعلينــا أن نصــدق ونســلم .

، فإن هذا قـول باطـل وكالمها مفهوم خالفا ملن يقول إن املالئكة هي القوة اخلرية وأن الشياطني هي القوة الشهرية 

اهللا صـلى اهللا ورسـول  (( جاعـل المالئكـة رسـال أولـي أجنحـة ))، قـال اهللا تعـاىل:  يكذبه القرآن والسـنة واإلمجـاع

عليـــه وآلـــه وســـلم رأى جربيـــل علـــى صـــورة الـــيت خلـــق عليهـــا ولـــه كـــم جنـــاح ؟ ســـت مائـــة جنـــاح قـــد ســـد األفـــق ؛ 

فالصحيح الذي جيب علينا اعتقاده أن املالئكة أجسام وأم يقولون ويفعلـون ويصـعدون وينزلـون بـأمر اهللا عزوجـل 

يعـــين هـــم وقـــت الوفـــاة ظـــاملون (( ظـــالمي أنفســـهم )) ولـــه: ومـــن فوائـــدها: أن العـــربة يف األعمـــال بـــاخلواتيم ؛ لق .

ألنفســهم ، فــالعربة خبــواتيم ؛ وهلــذا جيــب علــى اإلنســان أن يكــون خائفــا مــن ســوء اخلامتــة وأن يســأل اهللا ســبحانه 

   وتعاىل دائما حسن اخلامتة وأن ال ميوت إال وهو مسلم .



  (( إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... ))تتمة فوائد اآلية: 

يعين هم وقت الوفاة ظاملون ألنفسهم  (( ظالمي أنفسهم ))من فوائدها: أن العربة يف األعمال باخلواتيم ؛ لقوله: 

، فالعربة خبواتيم ؛ وهلذا جيب على اإلنسان أن يكون خائفا من سوء اخلامتة وأن يسأل اهللا سبحانه وتعاىل دائما 

عبد  الذي رواه ديثاحلحسن اخلامتة وأن ال ميوت إال وهو مسلم ؛ وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف 

بأن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق واملراد بالذراع بالنسبة  اهللا بن مسعود

لقرب األجل ال بالنسبة للعمل ؛ لكن يعين معناه أنه يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ال يبقى عليه إال شيء يسري 

( بعمله ألن هذا احلديث مقيد حبديث آخر فيموت وليس املراد حىت يبقى ما بينه وبينها إال ذراع للوصول إليها 

وأيضا ال ميكن أن اهللا سبحانه وتعاىل ... عبدا  ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار )

وجل  وجل ورمحة اهللا عز قام بعبادته إىل أن يبقى عليه ذراع واحد مث يقبضه فيسيء خامتته ، هذا ينايف كرم اهللا عز

رنا هذا التقرير بأن املعىن يكون بينه وبينها ذراع بأيش ؟ باألجل املدة ال بالعمل ؛ إذا األعمال باخلواتيم ؛ فإذا قر 

؛  (( قالوا فيم كنتم ))توبيخ أولئك القوم الذين ميوتون وهم ظاملون ألنفسهم يوخبهم املالئكة ومن فوائدها:  .

عىن يف أي مكان كنتم أو يف أي حال كنتم أو ما أشبه ذلك هل امل (( فيم كنتم ))وسبق لنا يف التفسري ما معىن 

(( فيم  هذه تؤيد أن االستفهام عن حاهلم ؛ وقوله:  (( كنا مستضعفين في األرض ))؟ االثنان ؛ وخرجنا قوله: 

ومن  سياق الكالم يؤيد أن املراد االستفهام عن املكان وكأم يقولون كنا هنا ألننا مستضعفني . كنتم ))

ها: وجوب اهلجرة وأن من مل يهاجر ميوت وقد ظلم نفسه ؛ ولكن وجوب اهلجرة مشروط بشروط ؛ منها: فوائد

وألن القاعدة العامة العظيمة  (( إال المستضعفين ))القدرة ؛ لقوله يف اآلية الكرمية هنا ملا بعد هذه اآلية 

 (( فاتقوا اهللا ما استطعتم ))قاعدة العريضة العميقة يف الشريعة اإلسالمية أنه ال واجب مع العجز ، هذه 

فيشرتط لوجوب اهلجرة القدرة ؛ ثانيا: أن يكون اإلنسان مغموسا ومغمورا حبيث ال يستطيع أن يؤدي شعائر دينه 

يف بالد الكفر ، فإن كان يستطيع فإنه ال جيب عليه اهلجرة ؛ بل إذا كان يستطيع أن يدعوا إىل دين اهللا وجيد 

ا نقول إن بقائه واجب ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ؛ الشرط الثالث: أن جيد قبوال من الناس رمب

بأنه ال يستطيع اإلنسان إظهار دينه مكانا خريا من هذا املكان الذي هو فيه ؛ فإن كانت الدنيا كلها متساوية 

ألن اإلجياب  لغو ، بلوجوب هنا سواء يف هذا البلد أو يف هذا البلد أن يف هذا البلد فال جيب اهلجرة ؛ ألن ال

هنا لغو ال فائدة منه ، كيف نقول جيب أن اجر من هذا املكان إىل مكان آخر ال تستطيع فيه إظهار دينه ما 

  الفائدة ؟ إال جمرد التعب والعنة والقلق واختالف البلدان عليه وما أشبه ذلك ؛ فالشروط إذا كم ؟ ثالثة شروط .



والواقع أم مل  (( كنا مستضعفين في األرض ))ومن فوائدها: أن الظامل حيتج بأي حجة كانت ؛ لقول هؤالء: 

لكن اإلنسان إذا ابتلي حاول  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))يستضعفوا فيها ؛ ألن امللك قال: 

كثريا يف مقام املناظرات بني العلماء يف أن يدافع عن نفسه بأي حجة حىت وإن مل تكن صحيحة وهذا جنده  

املسائل العقدية والعملية ، جتد بعض العلماء مثال جييب عما هو عليه من املذهب عقديا كان أم عمليا جتده 

جييب بأجوبة باردة تقول كيف جييب هذا العامل النحري ذا اجلواب ؟ مع أن أجهل الناس يدري أن هذا اجلواب 

فتجده جييب بغري ما هو حق حىت يف نفسه لو أنه رجع لنفسه لوجد أن  الضيق والظنك . ال يفيد ؛ لكن مقام

(( ألم من قوله تعاىل: ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل إذا ضيق شيئا وسع شيئا ؛  إجابته غري صحيحة .

(( فإن وهذا كقوله تعاىل: ،  فاهللا تعاىل مل حيجر عليهم ، األرض واسعة تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))

ومن فوائدها: أن التخلف عن اهلجرة من كبائر الذنوب ، عن اهلجرة  . مع اليسر يسرا إن مع العسر يسرا ))

ومن فوائدها: قبح هذا املأوى الذي رة الواجبة من كبائر الذنوب ؟ الواجبة ؛ أعطنا الدليل أن التخلف عن اهلج

فأثىن اهللا تعاىل عليه بالذم ؛ ألن ساء وحسن  (( وساءت مصيرا )): هو جهنم ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل

هل ميكن أن يؤخذ من اآلية أن النار مظلمة جمهمة ؟ نعم يؤخذ من قوله:  متضادان ، ساء ذم ، وحسن مدح .

ى ... ؛ وعل : (( جهنم ))ال ، قد يكون املسري سيئا وله أنوار ك ... العيون ؛ من قوله (( وساءت مصيرا ))

هذا فتكون جهنم امسا عربيا ؛ وقيل: إن جهنم اسم فارسي وأصله كهنم ؛ لكن ملا عرب حتول إىل هذا ؛ أهكذا 

هداية اهللا ؟ أيش عندكم فارسي ؟ آتش ، كهنا فارسية لكن النار يقال هلا آتش ؛ واهللا حنن ... إذا أراد أن يأخذ 

مث  ! شف اللغات تتبادل ؛ ... ؛ يعين إذا من العمق .اجلمرة أو شيء نقول تش ، ميكن نقول منه ؛ سبحان اهللا 

 (( إال المستضعفين من الرجال والنساء و الولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ))قال اهللا تعاىل: 

 (( فأولئك مأواهم جهنم ))هذا مستثىن من قوله:  (( إال المستضعفين ))أظنها فسرناها ؟ ال ؛ طيب قوله: 

يكون االستثناء منقطعا ، وذلك أن املستضعفني ال ميكن أن يتوعدون جبهنم ؛ ومن املعلوم أن الفرق وحيتمل أن 

بني االستثناء املتصل واملنقطع أن االستثناء املتصل يكون املستثىن فيه بعض أفراد املستثىن منه وهنا ال يستقيم ؛ 

؛ قلنا أيضا ال يصح االستثناء متصال ؛ ألن  )(( ظالمي أنفسهم )وكذلك لو قال قائل: إا مستثىن من قوله: 

هؤالء املستضعفني ليسوا ظاملي أنفسهم ؛ وهلذا يرتجح القول بأن االستثناء هنا منقطع ؛ واالستثناء املنقطع ليس 

 املستثىن فيه من جنس املستثىن منه ، هذا من حيث املعىن ؛ ثانيا: أداة االستثناء فيه مبعىن أداة االستدراك ، ومعىن

قلنا االستثناء هنا منقطع ألنه ال يصح أن يكون مستثىن أداة االستدراك لكن ، لكن ؛ فتكون إال مبعىن لكن ؛ 

وعلى هذا فيكون منقطعا ؛ وقلنا إن  (( فأولئك مأواهم جهنم ))وال من قوله:  (( ظالمي أنفسهم ))من قوله: 



بعض من مستثىن منه ، وليس املنقطع ؛ الثاين: املنقطع الفرق بني املنقطع واملتصل من وجهني ؛ األول أن املتصل 

تكون أداة االستثناء فيه مبعىن أداة االستدراك أي مبعىن لكن ؛ أما فيه حكم ثالث وهو أن املستثىن إذا كان 

وز منقطعا وجب نصبه فيما إذا كان الكالم تاما منفيا ؛ وتعلمون أن املستثىن املتصل إذا كان الكالم تاما منفيا جي

(( إال يقول:  فيه الوجهان: النصب على االستثناء ، والثاين: االتباع ؛ وأما إذا كان منقطعا فيتعني فيه النصب .

من  (( من الرجال ))، فاملستضعف مبعىن أصابه الضعف ؛ يقول:  يعين الذين أصام الضعف المستضعفين ))

تاج إىل تبيان ؟ نقول: ألن أل يف املستضعفني اسم هذه بيانية تبني املستضعفني ؛ وأل إذا قال قائل: كيف حت

فمن هنا بيانية من الرجال والنساء  (( إال الذين من أهل الكتاب ))موصول واالسم املوصول من أقسام املبهم 

أليس الولدان إما رجال وإما نساء ؟ الولدان إما ذكور وإما إناث ؛  (( الرجال والنساء والولدان ))والولودان ، 

هم صغار والرجال مجع رجل والرجل إمنا يكون إذا بلغ والنساء كذلك مجع امرأة من غري اجلنس ، واملرأة ال لكن

تنطبق عليها امرأة إال إذا بلغت ؛ إذا املستضعفون من الرجال إال ملرض أو كرب أو غري ذلك مما ال يتمكنون معهم 

الضعف مطلقا ؛ ألم ال يستطيعون كما قال ب عليهم من اهلجرة ؛ وكذلك يقال يف النساء ؛ أما الولدان فالغال

فيكون  (( وال يهتدون سبيال ))يعين ال يستطيعون أن يتحيلوا حىت خيرجوا  (( ال يستطيعون حيلة ))عزوجل: 

األمر على وجه صريح ؛ فهم ال حيلة عندهم فينقضوه وال يستطيعون اخلروج صراحة فامتنع عليهم اخلروج ؛ 

 احلول من التحولفاحلول ؛ لكنها قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها ؛ وإذا كانت من احلول  واحليلة فعلة من

أي طريقه  (( ال يهتدون سبيال ))فكأن احملتال يتحول من حال إىل أخرى على وجه ال يشعر به الغري ؛ وقوله: 

الفاء  ان اهللا عفوا غفورا ))(( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكتفسري اآلية:  إليه بأنفسهم فيهاجرون .

مجلة  (( المستضعفين )) (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم ))حرف عطف ، فأوالء اسم إشارة يعود على 

عسى فعل للرتجي ؛ وقيل: إا  (( عسى اهللا أن يعفو عنهم ))وما بعدها يف حمل رفع خرب أوالء  (( عسى ))

ع: الرتجي رجاء ما مل يوجد سبب وقوعه لكنه ممكن ؛ والتوقع ما يوجد تأيت للتوقع ؛ والفرق بني الرتجي والتوق

هل هذا من الرجاء أو من التوقع ؟  (( عسى اهللا أن يعفو عنهم ))سبب وقوعه فيتوقع أن يكون ... ؛ يقول: 

أيت إذا نسبت عسى إىل اهللا فهي من التوقع ؛ وهلذا قال بعض العلماء: إن عسى من اهللا واجبة وال ميكن أن ت

للرتجي ؛ ألن اهللا ال يرتجى شيئا هو قادر على كل شيء ، الرجاء إمنا يكون من شخص قد يتعسر عليه أن يفعل 

أما اهللا عزوجل فال ؛ وعلى هذا فتكون للتوقع يعين هؤالء يتوقع أن اهللا يعفو عنهم ؛ لكن قول بعض العلماء 

اليت ال تعطي اإلنسان يقينا يف الوقوع ؟ نقول: لئال يغرت  عسى من اهللا واجبة إذا قلنا ذا القول فلماذا عرب بعسى

اإلنسان فيقول أنا معفو عين وال يهتم ؛ بل يقال أنت يتوقع أن اهللا يغفر لك مثال ، يتوقع أن تكون من املهتدين 



 (( فعسى أولئك أن يكون من المهتدين )) (( فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ))مثل قوله: 

(( فأولئك عسى اهللا أن يعفو مثلة هذا كثرية حىت ال يغلب الطمع على اإلنسان فيأمن من مكر اهللا ؛ قال: وأ

العفو والتجاوز عن الذنب ؛ ولكنه ال يكون ممدوحا إال إذا كان مع القدرة ؛ أما إذا كان  عنهم )) (( يعفو ))

 بدون قدرة فهو مذموم ؛ ألنه عجز وذل ؛ وهلذا يقال دائما: فالن يعفو مع القدرة ؛ ألن هذا هو حمل العفو امل

يعين يعفو مع  ))  قديرا عفوا نكا اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إن... كقوله تعاىل: 

  فاعف عنهم حىت يعفوا اهللا عنكم .القدرة على املؤاخذة 

  هل نقول إنه جيب اهلجرة من بالد الفسق ؟ السائل :

  ال ، اهلجرة ما جتب من بالد الفسق ؛ لكنه الشك أنه أفضل وأحسن ؛ ألن الفسق ال ... من اإلميان . الشيخ :

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟على ماذا يكون  السائل :

الصالة مجاعة ، اجلمعة ، شعائر العيدين وما أشبهها ؛ أما الدعوة فهي حمل النظر ؛ قد يقال إن من  الشيخ :

أساسيات دين اإلسالمي أن تدعى إىل اهللا ، الدعوة إىل اهللا عزوجل فإذا عجز عنها فهو عاجز ؛ وقد يقال: ال ، 

  كفاية وأيضا ليست متعلقة بشخص ... ؛ فهي عندي حمل النظر واهللا أعلم .  الدعوة واجبة على فرض

  ما حكم قول " كلما ضاق األمر اتسع " ؟ السائل :

ال ، هو ذا اللفظ يعين كلما ضاق اتسع ذا اللفظ ما هو جيد ؛ أصوليا يف الواقع ؛ املهم إنه يف هذا  الشيخ :

( واعلم أن مور يسر اهللا تعاىل " كما قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: التعبري خطأ إمنا يقال " كلما تعسرت األ

  النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) .

 حيلة يستطيعون ال والولدان والنساء الرجال (( إال المستضعفين منسؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ سبيال )) يهتدون وال

  اه ال يستطيعون أن خيرجوا من هذا البلد حبيلة وال يهتدون سبيال بصراحة خيرجون أمام الناس .يعين معن الشيخ :

  سؤال عن كون املالئكة تقبض روح بين آدم ؟ السائل :

هذا قاهلا بعض السلف ، قالوا: األرض تكون مثل ال ... بني يدي ملك املوت ؛ لكن ما هو بظاهر  الشيخ :

ظاهر ؛ األوىل كما قلت إننا نسلم ونؤمن مبا جاء من أمور الغيب وال حناول أن نقول حىت يف هذه اآلية ما هو ب

  مل وكيف .

  



قلنا إنه جتب اهلجرة من بالد الكفر فما حكم الذهاب إىل بلد كافر ميكن للمرء املسلم أن يظهر فيه  السائل :

  ألنه يف بلده ال ميكنه أن يظهرها ؟شعائر دينه 

سؤال جيد ألنه واقع ، يقول: إذا كنت يف بالد إسالمي قد شاع فيها الفسق وتسلط عليها واهللا هذا  الشيخ :

حبيث ال ميكنون أحدا من إقامة اجلماعة ، فرض اجلماعة ، وهذه أوال نطالبه بالواقع هل هذا واقع يف بالد 

العافية ؛ املهم على كل  ؛ نسأل اهللاالد إسالمية تغلق املساجد ؟ نعم اإلسالم ؟ موجود ؟ أقول هذا يوجد يف ب

وصار ال يستطيع أن يقيم شعائر دينه يف هذه البالد اإلسالمية لكن يستطيع أن يقيمها حال إذا كان هذا واقعا 

يف بالد الكفر فهل يهاجر ؟ أو األوىل أن ال يهاجر ألن هذه احلال رمبا ال تدوم ، اهللا قد يغري احلال ، وإن شاء 

أل اهللا تعاىل أن يزيل عن املسلمني هذا الكابوس من أولئك الوالة الظلمة الذين يصح اهللا سيزيل بإذن اهللا ، نس

على كل حال هذا  ؤالء ال أحد يشك يف كفرهم ؛أن نصفهم مرتدون ، إذا كانوا مينعون املسلمني من الصالة فه

أقول إنه إذا هاجر أهل الشك أن بالد الكفر خري ذا من بالد اإلسالم اليت تقولون إن هذا وصفها ؛ لكن أنا 

احلكومة على ما تريد ما يعين صار العمل ضعيف يف عود هذه د ومل يبق إال املستضعف الذي . اخلري عن البل

؟ أي نعم  البالد إىل حضرة اإلسالم ؛ لكن إذا بقي هؤالء وعاجلوا األمور حبكمة فالغالب أن اهللا جيعل هلم فرجا

كفار ؛ على كل حال أنا رأيي أال يهاجروا بل يصربوا وسيجعل اهللا هلم خطر النشء الذين يكونون يف بالد ال

فرجا ؛ ... ؛ على كل حال هذا نظره لكن نظري أن الصرب واملصابرة وانتظار الفرج أوىل ؛ ألن خلو البالد من 

شء هناك أناس هلم غرية وهلم ثبات وهلم قوة وعزم هذه خطرية على سبيل العموم ؛ مث كما قال األخ مسألة الن

خطر ألنه يف ناس ذهبوا إىل أمريكا وأوروبا من السعوديني انقلبوا على أعقام ـ والعياذ باهللا ـ بنام وأوالدهم ؛ 

... ؛ ما حصل مع األسف بالد اإلسالمية ما تتمكن من دخوله وال إلقامته إال بشروط قد حتصل وقد ال حتصل 

ن املسلمني الجئا إليها كان هذا طيب ؛ لكن هذا ما هو موجود  وإال لو وجد بالد إسالمية تقبل كل من جاء م

بالد إسالمية يؤذن فيها  ألاواهللا أنا رأيي هو هذا أن يصربوا  ا  معهم يف املستقبل ؛؛ صحيح م كما تفضلتم .

   بيس إن شاء اهللا تزول .ويصام فيها رمضان وتنتسب إىل اإلسالم وهذه الكوا

  ب إذا حصل من العبد ؟ما هو عالج الغض السائل :

ال ، هذا مرض النفس ، والناس خيتلفون يف سرعة الغضب ؛ وهلذا ملا قال الرجل يا رسول اهللا أوصين  الشيخ :

ومل يوصه بتقوى اهللا وال بالعبادة وال بإحسان اخللق ؛ قال ال تغضب ألنه يعلم عليه الصالة  ؛قال ال تغضب 

نفسك وحتمل سيكون صعبا أن تطفئ هذه احلرارة اليت حصل يف والسالم بأن هذا الرجل غضوب فأن مترن 



كون سريع الغضب وسريع ... الغضب لكن مرن نفسك حىت يكون هذا خلقا مكتسبا ؛ لكن بعض الناس ي

  هذه 

  سؤال عن إعطاء النفس حقها ؟ السائل :

  . حقا ) ( إن لنفسك عليكيكون معناه بأن تعطي نفسك ما واه يف غري معصية اهللا  الشيخ :

  . (( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا أركسهم بما كسبوا ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

  كيف كانوا فئتني ؟   (( فما لكم في المنافقين فئتين )) الشيخ :

وبعضهم قال: ال إم نافقوا وكذبوا اهللا ورسوله فهم  يف حال املنافقني فقال بعضهم .اختلف املسلمون  الطالب :

  ليسوا .

  ما حملها من اإلعراب ؟  (( واهللا أركسهم بما كسبوا ))مجلة  الشيخ :

  . حال الطالب :

وجه الرد  (( واهللا أركسهم بما كسبوا ))يستفاد من هذه اآلية الكرمية: الرد على من نفى األسباب ؟  الشيخ :

  عليهم ؟ 

  وجه الرد على الطائفة اليت تنكر األسباب مبا كسبوا ذكر اهللا فيه األسباب ؛  :الطالب 

  ما وجهه ؟ الشيخ :

  مبا كسبوا ؛   الطالب :

  ال ، هذه رد فيها على القدرية أو على اجلربية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  والرد على الطائفة األخرى الذين ؛ ما أعطيت الرد على من أنكر األسباب ؟ 

  الرد اهللا أركسهم مبا كسبوا فعلل اهللا سبحانه وتعاىل إركاسهم بكسبهم فدل على ثبوت األسباب ؛  الطالب :

  يعين ألن الباء للسببية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  ؟   معطوفة على أيش (( إال الذين يصلون )) :الشيخ 

  على الذين ال يريدون أن يقاتلوهم أو يقاتلوا املؤمنني ؛  الطالب :



  يعين إال الذين يصلون أي الذين جاءوكم . (( يصلون ))على  الشيخ :

  درية من أين تؤخذ ؟ يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أفعال العبد واقعة مبشيئة اهللا ففيها رد على الق الشيخ :

  . (( ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ))من قوله:  الطالب :

  هل هذا جعل كوين أو شرعي ؟  (( فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال ))قوله:  الشيخ :

  شرعي . الطالب :

  ما الفرق بني اجلعل الشرعي والقدري ؟  الشيخ :

  قد يقع وقد ال يقع ؛ والقدري أو كوين ما قضى به عليهم قدرا .الشرعي ما جعل اهللا شرعا به  الطالب :

  هلك لك أن تأيت لنا مبثال للشرعي ؟  الشيخ :

  هذه جعل شرعي ؛ (( ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام ... )) قوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو دليل على أا جعل شرعي وليست جعال قدريا ؟  الشيخ :

  أا وقعت ؛  لطالب :ا

  وقعت ، أحسنت ؛ اجلعل القدري ؟  الشيخ :

  كثرية يف القرآن .  (( ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا ))قوله تعاىل:  الطالب :

(( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم كل ما ردوا إلى مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  . . ))الفتنة أركسوا فيها ..

هؤالء اآلخرين يعين ما حاهلم هل هم كفار صرحاء ؟ الذين يريدون ؟ نعم يريدون أن يأمنوكم ؟ هؤالء  الشيخ :

  املنافقون ؛ يريدون ؟ 

  . يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا الكفار الطالب :

لكن ما هو الدليل على أم يريدون  (( أن يأمنوكم ))ما هو الدليل على أم يريدون هذه اإلرادة ؟  الشيخ :

 (( يريدون ))هذا وهذا ؟ ما هو الدليل على أم يريدون أن يأمنوا قومهم ويأمنوا الرسول وأصحابه ؟ قال اهللا : 

  لكن ما هو الدليل جب يل آية من القرآن تشهد ملا قلت ؟ 

 نحن إنما معكم إنا قالوا شياطينهم إلى خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا (( وإذاقوله تعاىل:  الطالب :

  . مستهزئون ))

هذا السلطان هل هو القتل أو احلجة أو  (( وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ماذا ؟ 



  يعين دليل ،  الطالب :

  األخ ؟ يعين سلطان عليهم أن يقاتلهم ؟ طيب يال حجة ؛ كيف هذه حجة ؟ الشيخ :

  . (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  يف هذه اآلية كررت مؤمنة كم مرة ؟ مؤمن ذا اللفظ ؟  الشيخ :

  مرة واحدة ؛  الطالب :

  كررت مرة واحدة يف اآلية هذه ؟  الشيخ :

  مؤمنة ، مرتني ؛  الطالب :

   لك خمالف كم ؟ الشيخ :

  ثالث مرات ؛  الطالب :

  توافقون ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  األول أو الثاين ؟  الشيخ :

  الثاين . الطالب :

لكن هل اآلية  من أين أتيت ذا التفسري ؟ لو نذر إنسان أن يصوم شهرين فهل يلزمه التتابع أو ال ؟ الشيخ :

  تدل على ما قلت أو على خالف ما قلت ؟ 

  ما قلت ؛  خالفعلى  الطالب :

سبحان اهللا تعرف أن اآلية تدل على خالف ما قلت مث تقول ؟ يال يا أخ ماذا تقول ؟ نذر شخص أن  الشيخ :

  يصوم شهرين هل يلزم التتابع أم ال ؟ 

  فيه تفصيل يا شيخ ؛  الطالب :

  ما أريد هذا أريد هل يلزم التتابع أم ال ؟  ماذا ؟ الشيخ :

  ما يلزم ؛  الطالب :

  اآلية ؟ من أين تأخذه من يخ :الش

  التتابع ؛  اهللا سبحانه وتعاىل   الطالب :

  وجه الداللة ؟  الشيخ :

   فلو كان على اإلطالق . الطالب :



فائدة ؛ وهلذا إذا قال  لو كان يستلزم التتابع مل يكن .دل على إن إطالق الشهرين ما يستلزم التتابع إذا  الشيخ :

  صم بالتتابع وبدون تتابع باخليار .ن ، قلنا باخليار هللا علي نذر أن أصوم شهري

  فإن قال هللا علي نذر أن أصوم شهر شعبان ورجب ؟  الشيخ :

  شعبان ورجب ما ميكن التتابع فيهما ؛  الطالب :

  يلزمه ؛ باأليش ؟  الشيخ :

  هو مسى الشعبان ورجب ؛  الطالب :

  ال دعين من مسألة الشعبان قبل رجب أو رجب قبل شعبان قصدنا هل يلزم التتابع ؟ نعم خالد ؟  الشيخ :

  ال يلزمه التتابع ؛  الطالب :

  ملاذا ؟  الشيخ :

  ب يف عام أربعة عشر وشعبان .ألنه قد يصوم شعبان ورجب قد يصوم رج الطالب :

ية تقتضي هذا وحىت لو قلنا هل يلزمه التتابع يف رجب ال ال ، بعيد ، ال ما يصح هذه قرينة احلال القو  الشيخ :

إذا شرع فيه سواء قبلها أو فيما بعدها ؟  إذا ال يلزمه لكن إذا قيل ما هو الدليل للضرورة أنه ال ميكن أن يصوم 

  رجب أو شعبان إال متتابع ألنه شهر معني ؛ 

  والشهرين يا شيخ ؟  الطالب :

   جب وشعبان الزم أن يتتابع .والشهرين أيضا إذا قال ر  الشيخ :

هذه اآلية  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  الكرمية فيها إشكال كبري جرى بني أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثرية ما هذا اإلشكال ؟

   



   (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... )) .تتمة مناقشة عن معاين اآلية: 

هذه اآلية الكرمية فيها إشكال كبري جرى بني أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثرية ما هذا  الشيخ :

  اإلشكال ؟

  استدل اخلوارج ذه اآلية على أن أهل الكبرية يف النار ؛  الطالب :

  ال ، هم ما يقولون يف النار فقط ؛  الشيخ :

   كافر ؛ الطالب :

  كافر الشيخ :

  ما وجه استدالهلم باآلية مع أن اهللا تعاىل مل يقل يف اآلية كافر ؟  الشيخ :

  التخليد يف النار ؛  الطالب :

  يدل على أن مستحقه كافر إذ ال خيلد يف النار إال الكافرون .فاحلكم بالتخليد  الشيخ :

  ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة ؟  الشيخ :

  فيها قولني ؛ األول يقولون إن اخللود هو املكث الدائم ،  الطالب :

  دائم أو الطويل ؟  الشيخ :

؛ وإذا قلنا إنه املكث الدائم فخرجت  الطويل على قول ، فلو قلنا إنه مكثه الكثري زال اإلشكال الطالب :

  املسألة على عدة أقوال ؛ 

يعين أن نقول أن اخللود هو مكث الطويل وهذا خيرج منه الكافر ، الكافر دائم وخالد . اآلن اعتربنا  الشيخ :

  أنكم مل تراجعوا وتكون املراجعة يف الدرس القادم ، درس القائم ما هو درس جديد .

  طائفة من املبتدعة ؟ الرد على من ؟ على  الرد الشيخ :

  على املعتزلة ؟  الطالب :

  خالد ؟  الشيخ :

  على اجلربية الذين  الطالب :

يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله ؛ فيه طائفة أخرى أيضا فيما يتعلق بأفعال العباد فيها رد عليها ؟  الشيخ :

  ها األخ ؛ هي اجلربية ذكر 

  ؛   ينسبوا أفعال العبادطائفة أخرى هم مل الطالب :

  الذين قالوا إن أفعال العباد غري متعلق مبشيئة اهللا ؛ من هم ؟  الشيخ :



  القدرية ؛ قدرية ؟  الطالب :

  كيف القدرية ؟  الشيخ :

   (( ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم ))الرد على القدرية يف قوله:  الطالب :

  القدرية نعم . الشيخ :

  بالغيب ؟ قرأت علم اهللا الشيخ :

   (( ستجدون آخرين ))لقوله:   الطالب :

  وهذا يف املستقبل . الشيخ :

  ما هو السلطان الذي جعل اهللا هلم هنا هل قدري أو شرعي ؟  الشيخ :

  ؛  قدري الطالب :

  ما تقولون ؟  الشيخ :

  شرعي قدري . الطالب :

 تبتغون مؤمنا لست السالم إليكم ألقى لمن تقولوا وال فتبينوا اهللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها (( يا

 بما كان اهللا إن فتبينوا عليكم اهللا فمن قبل من كنتم كذلك كثيرة مغانم اهللا فعند الدنيا الحياة عرض

 .خبيرا ))  تعملون

  (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... )) .تتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

  متعمدا للفعل أو للقتل ؟  (( ومن يقتل متعمدا ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  متعمدا للقتل . الطالب :

  ما الفرق بني قوله: متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل ؟ الشيخ :

الفرق بينهما أن املتعمد يف الفعل مثال قد يريد مثال يرمي صيدا وما يعرف أن هناك إنسانا فيقع  الطالب :

  ويصيبه ؛ 

  هذا خطأ ؛  الشيخ :

  هو متعمد للفعل ألن كونه مثال يرمي هو متعمد ؛  الطالب :

  لكن ما تعمد الفعل يف اإلنسان الذي قتل ؟  الشيخ :

  ؛  ذا تعمد القتل فهو يعين يقتله مباشرةهو متعمد للفعل وليس متعمدا لقتل اإلنسان ؛ أما إ الطالب :

  هو على كل حال جوابك صحيح متعمد للقتل ال للفعل ؛ لكن الصورة اليت ذكرت ال تنطبق ؛  الشيخ :



  ؛ و املتعمد للفعل شبه العمد واملتعمد للقتل هو العمد ؛ املتعمد للقتل يقتل عمدا الطالب :

ات ، هذا أحسنت ، املتعمد للفعل يشمل شبه العمد ألنك ضربته بسوط صغري مث أراد اهللا عزوجل فم  الشيخ :

  .ما تعمد بالقتل لكن تعمد الفعل ؛ هذا يسميه العلماء شبه العمد ، وبعضهم يقول هذا عمد اخلطأ 

هذه اآلية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة حيث إن ظاهرها أن قاتل املؤمن عمدا خيلد يف النار  الشيخ :

  لى أهل السنة فبماذا أجابوا عنها ؟، وهذا كما تعرف مذهب املعتزلة و اخلوارج فأشكلت هذه اآلية ع

  أجابوا عنها أن اخللود عربوا عنه مبكث طويل وال يستلزم اخللود املؤبد ؛  الطالب :

  هذا وجه ؛ الوجه الثاين ؟  أحسنت واآلية ما فيها داللة الشيخ :

  وهو فجزائه إن جازاه ؛  خر أم قالوا هذا على تقدير حمذوفوجه اآل الطالب :

  يكون هذا من باب التهديد الذي ال يراد وقوعه ؛ الوجه الثالث ؟ ف الشيخ :

  قيل: إن املراد باآلية من استحل قتل املؤمن ؛  الطالب :

  الوجه الرابع ؟ الشيخ :

؛  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))أن هذا داخل يف قوله تعاىل:   الطالب :

  كيف داخل ؟ يأيت إنسان ويقول هذا خمصص ؟  الشيخ :

  وهذا حمكم ،  الطالب :

  يعين إال القاتل ؛ خالد ؟  (( ما دون ذلك ))هذا حمكم خيصص قوله:  الشيخ :

  يعين قد يوجد إن توفرت الشروط وانتفت املوانع الطالب :

واللعن والعذاب األليم ، فهذا يعين أن هذا سبب ، إن قتل املؤمن عمدا سبب دخول يف النار والغضب  الشيخ :

وهو ؟  الدائم ، معىن اخللود الدائم وجد ، وهنا انتفى املعىن معىن اخللود والسبب ال يوجد من انتفاء املانع سبب

  اإلميان كما دل عليه احلديث ؛ فيه وجه خامس ؟ 

  ؛   إن شاء اهللا فهو خالد فيها أن هذا متعلق مبشيئة اهللا الطالب :

  ما ذكرنا إال أربعة ؟ قال األخ قال بتقدير إن جازاه ؛ هذا  الشيخ :

عندي اآلن وجه ميكن أن يقال إن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن ميسخ ويطبع على قلبه وميوت على  الشيخ :

( ما يزال المرء في فسحة في دينه ما لم يصب دما الكفر ، ويؤيده قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يف هذا ويكون املعىن أن مآله ـ و العياذ باهللا ـ أن يزول اإلميان بالكلية مث ميوت  يوجد ذاميكن أن يعين  حراما )

  على الكفر ، فهذه مخسة أوجه .



  

  عدة قراءات ما هي ؟  (( السالم ))يف قوله:  الشيخ :

  قراءتان ؛  (( السلم ))و (( السالم )) الطالب :

ما فيها غريها ؟ أنا قلت عدة قراءات ؟ قل يل واالثنان عدة ؟ فهمت ؟ االثنان عدة يعين ال قراءة  الشيخ :

  . (( السلم ))و (( السالم ))واحدة ؛ إذا ما فيها إال قراءة 

  حملها من اإلعراب ؟ (( تبتغون )) كلمة  الشيخ :

  حملها حال ؛  الطالب :

  من أين ؟  الشيخ :

   . ولوا ))(( تقحال من  الطالب :

: (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا مناقشة عن معاين اآلية

  . بأموالهم وأنفسهم ... ))

   يف هذه اآلية ما وصلنا يف البالغة يف االحرتاز ما هو ؟ الشيخ :

   وكال وعد اهللا الحسنى ))(( لئال يظن أحد بأن فيه انتقاص للقاعدين ؛ يف قوله:  الطالب :

  لئال يتوهم واهم انتقاص القاعدين غري أويل الضرر . الشيخ :

  هل يف اآلية دليل على أن من تأخري لضرر فإنه يكون كالذين جاهد ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  وجهه ؟  الشيخ :

  . (( غير أولي الضرر ))ألنه استثىن  الطالب :

  ن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... )) .(( إمناقشة عن معاين اآلية: 

  ؟  اآلية إشكال مع آيتني أخريني يف هذه  الشيخ :

نسبه  (( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ))نعم نسب التويف إىل املالئكة ، قال اهللا يف آية:  الطالب :

فنسب التويف إىل اهللا تعاىل ؛ واجلمع بني  األنفس حين موتها ))(( اهللا يتوفى إىل ملك املوت ؛ وقال اهللا تعاىل: 

ع أنه هذه اآليات أن الوفاة وقعت بأمر اهللا سبحانه وتعاىل كما يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ، م

  مل يبنها بل أمر ببنائها 

  ألنه مؤكل عليه .يعين إسناد التويف إىل اهللا ألنه بأمره ؛ والنسبة إىل ملك املوت  الشيخ :



  وجه آخر املراد باملالئكة ؟  الشيخ :

  املراد باملالئكة جنس وتصدق مللك واحد . الطالب :

   (( فتهاجروا فيها ))كيف تعرب  الشيخ :

  ؛  الفاء للسببية و اجر فعل مضارع الطالب :

  ؟  (( ألم تكن ))أال ميكن أن تكون معطوفة على  الشيخ :

  ليس معطوفة عليها ،  الطالب :

  ما يصح ؛  الشيخ :

  ؛ ألنه الطالب :

  أمل تكن أرض اهللا واسعة فلم اجروا فيها ؟   الشيخ :

  يصح ،  الطالب :

  ام للتقرير يصح العطف ؛ غلط ؛ يصح العطف ؟ فيوخبوا على عدم اخلروج ؛ طاهر ؟ إذا كان االستفه الشيخ :

أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا ومن يضلل اهللا فلن  (( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا

 سبيل في يهاجروا حتى أولياء منهم تتخذوا فال سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو تجد له سبيال ودوا

  . نصيرا  )) وال وليا منهم تتخذوا وال وجدتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم تولوا فإن اهللا

(( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل مناقشة عن معاين اآلية: 

  اهللا ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيال )) .

  ؟  (( فئتين ))ما معىن  الشيخ :

  صاروا يف املنافني طائفتني على رأيني ؛  الطالب :

وا من غزوة أحد اختلفوا يف املنافقني الذين رجعوا عن طريقهم فوخبهم اهللا يعين فريقني ؟ اذكر ؟ ملا رجع الشيخ :

سبحانه وتعاىل ؛ منهم من قال إم مسلمون ومنا لكن رجعوا لعذر ؛ وبعضهم قال إم كفار ؛ فوخبهم اهللا وقال 

  هلم ما لكم يف املنافقني فئتني واألمر واضح .

  ما معىن دوا ؟  ))(( أتريدون أن تهدوا من أضل اهللا  الشيخ :

  وقد أضلهم اهللا .أن تقروا ا .  الطالب :

  



 حتى أولياء منهم تتخذوا فال سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو (( ودوامناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  . اهللا ... )) سبيل في يهاجروا

  حىت هنا غائية أو تعليلية ؟  ))(( فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اهللا قوله:  الشيخ :

  غائية ؛  الطالب :

   ما الفرق بني الغائية والتعليلية ؟ الشيخ :

  ما كان على تقدير إىل فهي غائية ، وما كان على تقدير الالم فهي تعليلية . الطالب :

  مثل لألول ؟ من القرآن ؟  الشيخ :

م الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى (( هأي نعم ، قوله تعاىل يف سورة املنافقون:  الشيخ :

  اآلية تعليلية أو غائية ؟  ينفضوا ))

  تعليلية ألم ال يريدون ال تنفقون لكي ينفضوا ؛  الطالب :

  . (( لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))مثال الغائية مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

  ا والية الكافرين هل معناها أي مناصرة للكافر هي والية ؟ الوالية اليت ى اهللا عنه الشيخ :

  واله على كفره لكون باملعىن  .أو املراد أن تت الطالب :

 يخرج ومن وسعة كثيرا مراغما األرض في يجد اهللا سبيل في يهاجر (( ومنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

.أعوذ  رحيما )) غفورا اهللا وكان اهللا على أجره وقع فقد الموت يدركه ثم ورسوله اهللا إلى مهاجرا بيته من

((  ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 ال والولدان والنساء الرجال من المستضعفين إال ((فوائد اآلية:  بقيت فوائد اآلية ؛ أي آية ؟  وسعة ... ))

يف هذه اآلية من الفوائد ومنها بعدها: عفو اهللا عزوجل عن هؤالء  . )) سبيال يهتدون وال حيلة يستطيعون

ومن فوائدها: إن الدين اإلسالمي دين اليسر والسهولة وأنه مع وجود املشقة  الصنف من الناس يف تركهم اهلجرة .

ومن  تجه عليهم اهلجرة وذلك لكوم مستضعفني .ومن فوائدها: أن من الرجال البالغني من ال ي ينتفي احلرج .

وهل  . (( ال يستطيعون حيلة ))الواجب الوصول إىل القيام بالواجب بأي فعل تكون ؛ لقوله:  فوائدها: أن 

يستدل ذا على جواز استعمال احليل ؟ نقول: ال ، بل احليل فهيا تفصيل ، ما كان حتيال على واجب فهو 

على حمرم فهو حمرم ، وما كان حتيال على مباح فهو مباح ، بشرط يف األخري بشرط أن ال  واجب ، وما كان حتيال

االحتيال على معرفة احلق باختيار خالف الواقع واجب  يؤدي ذلك إىل اام احملتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله .

صنيع سليمان عليه السالم  أو ال ؟ واجب ، االحتيال على إظهار احلق بإيهام خالف املقصود ؟ واجب ؟ مثل



يف املرأتني املتنازعني يف شخص ، صغرى وكربى قالت الكربى هو يل وقالت الصغرى هو يل ، فقال إيتوا 

بالسكني ألشقه بينهما ، فقالت الصغرى هو هلا يا نيب اهللا ، وقالت الكربى شقه ؛ هذه حيلة لكن على أيش ؟ 

ل على الربا بصورة عقد غري مقصود كمسائل العينة ، هذا حرام ؛ احليلة إلظهار احلق ؛ احليلة على احملرم أن حيتا

على مباح ؟ أن حيتال على أخيه يف معاملة مباحة ليتوصل إىل مقصوده ا ، هذه جائزة لكن كما قلت لكم أال 

الشيء مبا خيالفه يؤدي ذلك إىل مة اإلنسان بعدم الثقة بقوله أو بفعله ؛ هذا إذا قلنا إن احليلة هي التوسل إىل 

ظاهره ؛ أما إذا قلنا إن احليلة املراد ا احلول وأصلها حولة يعين ال يستطيعون قوة على اهلجرة فإنه ال يكون فيها 

ومن فوائدها: أنه جتيب اهلجرة على من يقدر عليها من أي سبيل سواء كان من يل . داللة أصال على التح

(( و (( وال يهتدون سبيال ))السبيل السلطاين األعظم الذي ميشي معه الناس أو من السبل األخرى ؛ لقوله: 

 عفوا غفورا )) (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللافوائد اآلية:  نكرة يف سياق النفي فتعم. ))سبيال 

فالرجاء هنا  (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم ))من فوائدها: أنه يرجى هلؤالء أن يعفو اهللا عنهم ؛ لقوله:  .

باعتبار ما يقوم يف قلب املخاطب ؛ أما باعتباره منسوبا إىل اهللا فإن عسى كما قال بعض السلف عسى من اهللا 

إثبات امسني من أمساء اهللا ؛ ومها: العفو والغفور ؛ ومن فوائدها:  . واجب يعين أن اهللا وعدهم بأن يعفو عنهم

فالعفو هو املتجاوز عن السيئات ؛ والغفور هو املاهي هلا ؛ لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار املراد بالعفو ما 

ومن  فعل احملرم .يقابل ترك الواجب ، والغفور ما يقابل فعل احملرم أي عفو عن التفريط يف الواجب ، غفور عن 

وذلك ألن كل اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة  (( عفوا غفورا ))فوائدها: إثبات الصفتني الدال عليهما قوله: 

وليست كل صفة متضمنة السم ؛ وذا عرفنا أن الصفات أوسع من األمساء ؛ ألن كل اسم البد أن يتضمن 

ا ليس معنويا أصال مثل اليد والوجه والعني ، هذه ما باسم وليس كل صفة يشتق منها اسم ؛ بل من الصفات م

  هي معنوية ؛ فهي صفات خربية لو ال إخبار اهللا ا ما اعتقدناها وال علمنا ا .

     اسم من أمساء اهللا ونسمي اهللا متكلم ؟  اهللا موسى تكليما )) م(( وكلهل يشتق من قوله تعاىل:  السائل :

  . متكلمال ؛ ألنه مل تأت  الشيخ :

   نشق منه الصانع ؟  (( صنع اهللا الذي أتقن كل شيء )) السائل :

  ال . الشيخ :

(( مث قال اهللا تعاىل:  . (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ... ))تفسري اآلية: 

اإلعراب:  من يهاجر جيد ، هذه مجلة شرطية  ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ))

وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه  متام. (( يجد ))وجوابه ؟  (( يهاجر ))فأين فعل الشرط ؟ فعل الشرط 



فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا فإنه جيوز الرفع ، كان مضارعا وجب جزمهما ؛ أما إذا كان بعد املاضي يعين  

  قال ابن مالك:

  وبعد ماض رفع كالجزاء حسن   ورفعه بعد مضارع وهم                                 

(( ومن فيجوز مثال: من قام يفوز ، من قام يفز ؛ أما من قام يفرز ، صحيح ، من يقم يفوز ، ضعيف ؛  وقوله: 

فعل الشرط يف هذه أين  يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا ))

فاجلواب ... ؛  (( فقد وقع ))؛ ملاذا اقرتن بالفاء ؟ ألن الفعل ماضي ؛ ال يا أخي ؛  (( فقد  وقع ))اجلملة ؟ 

  وهل لديك بيت يف الضوابط ؟ نعم ؛ ما هو ؟

  اسمية طلبية وبجامد   وبما وقد وبلن وبالتنفيس                                          

جواب الشرط أحد هذه األشياء وجب اقرتانه بالفاء ، وضابطه أنه كل ما كان اجلواب ال يصلح عن يلي إذا وقع 

  أداة الشرط وجب اقرتانه بالفاء ؛ قل ابن مالك:

  واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل    شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                            

ال يصح أن يلي األداء كان وجب اقرتانه بالفاء ، والضوابط اليت يف البيت هذا الضابط ، كلما كان جواب الشرط 

يقول اهللا  كان هذه هل تفيد احلدوث ؟ املقصود حتقيق ثبوا هللا .  (( وكان اهللا غفورا رحيما ))أيضا عليه هذا .

جرة وهي أن سبق لنا معىن اهل (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيرة وسعة ))عزوجل: 

اإلنسان فيها دينه إىل بالد أخرى يقيم فيها دينه ؛ وعرب اهلجرة لغة مبعىن الرتك ؛ وشرعا: ترك البالد اليت ال يقم 

(( يف للظرفية ، و  (( في سبيل اهللا ))وقوله:  عنه بعضهم بقوله " االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم " .

ة يف سبيل اهللا تتضمن شيئني:  اإلخالص والتزام الشريعة ؛ ألن من نوى غري طريقه ؛ وكون اهلجر  سبيل اهللا ))

اهللا مل يكن يف سبيل اهللا ، كما سئل عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ومحية ويرى 

؛ والثاين: أن تكون يف شريعته ، ضمن  ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )مكانه قال: 

(( يجد في األرض مراغما كثيرا يعين إخالصا وإتباعا  (( في سبيل اهللا ))الشريعة ال خمالفا للشريعة ؛ إذا 

أي مهاجرا  (( مراغما ))األرض هنا املراد ا اجلنس يعين أرض اهللا عموما  وسعة )) (( يجد في األرض ))

صفة ملوصوف حمذوف أي مهاجرا مراغما يعين يراغم به  (( مراغما ))على هذا تكون يرغم به أعدائه ؛ وبناء 

أعدائه ؛ ألن اإلنسان إذا خرج من بالد الكفر الذي يضيق عليه فيها إال بالد أخرى فإنه يراغم األعداء ، كما 

عند النجاشي ؛ ألن  تعلمون أن الصحابة ملا هاجروا إىل حبشة ماذا صنع قريش أرسلت يف إثرهم من يتكلم فيهم

هذا يراغمهم ، ويعرفون أم إذا خرجوا رمبا يكونون أمة ؛ وهذا هو الذي وقع ؛ وعلمتم قصة أيب بصري رضي اهللا 



عنه حينما هاجر من مكة إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد صلح حديبية من حلقه ؟ حلقه اثنان من 

وآله وسلم أن يرده ؛ فلما وصال إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبو املشركني يطلبون من النيب صلى اهللا عليه 

بصري قال يال امش معهم ، الشرط ، فمشى معهم راجعا إىل مكة ؛ يف أثناء الطريق بعد أن أمنا منه قال 

 ألحدمها وأخذ سيفه هذا سيف ما شاء اهللا فيه ، ميدح السيف ، قال صاحب السيف افتخر قال وكم ضربت به

منها ، قال أعطين إياه أشوفه ؟ أعطاه إياه فسله فضربه به ؛ الصحاب الثاين هرب إىل املدينة ؛ فلما وصل إىل 

املدينة وإذا أبو بصري فيها ، قال أبو بصري: يا رسول اهللا إن اهللا قد أوىف بعهدك أو بذمتك سلمتين هلم لكن 

. فخرج من املدينة ؛ أين صار ؟ صار على ... وعرف أبو بصري ..جنوت ، قال ويل أمه مسعر حرب مل 

الساحل ، كلما أتى عري لقريش غار عليها فسمع به أناس مبكة من املستضعفني وغري املستضعفني فخرجوا إليه 

اهللا عليه وآله وسلم أا ألغت هذا الشرط ؛ إذا  فكونوا مجاعة فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إىل النيب صلى

بالد الشرك مراغما ألهل البلد يرغمهم يعين ترغم أنوفهم ، والرغام كما نعرف هو  صار يف هجرة اإلنسان من

قد تشر إىل جتمع القوم ؛  (( مراغما كثيرا )) (( كثيرا ))؛ وقوله: الرتاب ورغم األنف بالرتاب معناه غاية الذل 

واهللا أعلم ـ إشارة إىل أنه ولعل ذلك ـ  (( كثيرا ))ألنه كان املتبادر أن يقال: مراغما عاصما ؛ لكن قال: 

سعة يف أي شيء ؟ يف الرزق يف الدين يف الصدر ؟ يف كل  (( وسعة ))سيجتمع إليه من يكثر م ؛ وقوله: 

شيء ، عام ، سعة يف الرزق ال يقول إين غادرت بلدي فمن أين آكل وأشرب ؛ سعة يف الدين ألنه ليس له أحد 

الصدر تتسع صدروهم ؛ ألم كانوا باألول يف بالد الشرك خمروقني  يقوم بضده ويضيق عليه يف دينه ؛ سعة يف

يقال إن رجال خرج من مكة مهاجرا وإنه  (( ومن يخرج من بيته ))مضيقا عليهم واآلن هم أحرار طلقاء ؛ 

ى (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلمات يف التنعيم أثناء السفر ، فقالوا بطلت هجرته ، فأنزل اهللا هذه اآلية: 

(( من بيته انظر إىل كلمة  (( من يخرج من بيته ))؛  اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا ))

البيت حيمي اإلنسان واإلنسان يألفه وهو وطنه ، فيخرج من هذا البيت األليف الذي هو الوطن إىل اهللا  ))

جل اهلجرة إىل اهللا ورسوله ؛ اهلجرة إىل اهللا باإلخالص ورسوله ، مهاجرا إىل اهللا ورسوله ، يرتك مأواه ومثواه من أ

، وإىل رسوله باإلتباع ، فرييد أن يهاجر إىل اهللا عزوجل ليقيم شرعه وإىل رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ليتبعه 

يريد  تعطي أنه كالفار ، كالفار الذي (( يدركه ))يعين مث ميوت ، كلمة  (( ثم يدركه الموت ))؛ وينصره أيضا 

  (( فقد وقع أجره على اهللا )) .فأدركه  أن يصل إىل مهاجره ؛ لكن املوت حلقه



البيت حيمـي اإلنسـان واإلنسـان يألفـه وهـو وطنـه ، فيخـرج  (( من بيته ))انظر إىل كلمة (( من يخرج من بيته )) 

مــن هــذا البيــت األليــف الــذي هــو الــوطن إىل اهللا ورســوله ، مهــاجرا إىل اهللا ورســوله ، يــرتك مــأواه ومثــواه مــن أجــل 

ل ليقــيم اهلجــرة إىل اهللا ورســوله ؛ اهلجــرة إىل اهللا بــاإلخالص ، وإىل رســوله باإلتبــاع ، فرييــد أن يهــاجر إىل اهللا عزوجــ

يعـين مث ميـوت ، كلمـة  (( ثـم يدركـه المـوت ))شرعه وإىل رسوله صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ليتبعـه وينصـره أيضـا ؛ 

(( فقــد وقــع تعطــي أنــه كالفــار ، كالفــار الــذي يريــد أن يصــل إىل مهــاجره ؛ لكــن املــوت حلقــه فأدركــه  (( يدركــه ))

ه علـى اهللا عزوجـل ، واألجـر هـو الثـواب ؛ ومل يقـل: وقـع أجـره مبعىن ثبت ، ثبت أجـر  أجره على اهللا )) (( وقع ))

إىل اهللا ورسوله مع أن اهلجرة كانت إىل اهللا ورسـوله ؛ ألن اهلجـرة إىل الرسـول وسـيلة ، والغايـة ؟ هـي اهلجـرة إىل اهللا 

ه علـى اهللا (( فقـد وقـع أجـر عزوجل ؛ فلهذا كان الذي يثيب على اهلجرة ليس الرسول بل هو اهللا سبحانه وتعاىل 

أصـلها اإللـه ، كالنـاس أصـلها األنـاس  " اهللا " ؛عيـد نوكلمة " اهللا " سبق لنا مرارا وتكرارا ولكن ال مـانع منـه أن  ))

، وكقــوهلم : هــذا خــري مــن هــذا أي هــذا أخــري مــن هــذا ؛ والعــرب حيــذفون اهلمــزة أحيانــا للتخفيــف ؛ واإللــه فعــال 

ه هــو الــذي لــه قلــوب حيــة حتبــه وتعظمــه يف نفــس الوقــت ، حتبــه وتعظمــه ؛ ، فمــن هــو املــألوه ؟ املــألو  مبعــىن مفعــول

؛ هـذا هـو هـذه اللفظـة العظيمـة وهـي باحملبة يكون فعل املأمور وبالتعظيم يكون ترك احملظـور خوفـا مـن هـذا العظـيم 

االمسـني هللا ومـا سبق الكالم على مثل هذه اجلملـة وأـا تفيـد ثبـوت هـذين  (( وكان اهللا غفورا رحيما )) " اهللا " .

تضــمناه مــن صــفة ، الغفــور يتضــمن املغفــرة والــرحيم يتضــمن الرمحــة ؛ وبــاجلمع بينهمــا حيصــل املطلــوب والنجــاة عــن 

املرهوب ؛ بأن املغفرة للذنوب اليت يتخلى عنها اإلنسان مبغفرة اهللا ، والرمحة لألعمال الصاحلة اليت توصـل إىل رمحـة 

يف  . من يهاجر إلـى فـي سـبيل اهللا يجـد فـي األرض مراغمـا كثيـرا وسـعة ... ))(( و فوائد اآلية:  وجل . اهللا عز

(( هـذه اآليـة الكرميـة فوائـد عظيمـة ؛ منهـا: أن مـن تـرك شـيئا هللا عوضـه اهللا خـريا منـه ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولــه: 

اهللا عزوجـل  ومـن فوائـدها: أن فضـل فقـد خـرج مـن الضـيق فوجـد السـعة . يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ))

شـف ثوابـان لـه:  (( يجد في األرض مراغما كثيرا وسـعة ))على عبده أكثر من عمل عبده له ؛ من أين تؤخذ ؟ 

(( مراغمــا  ومــن فوائــدها: أن مــن أذل بطاعــة اهللا صــار العــز لــه يف النهايــة ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟  املراغمــة ، و الســعة .

ومـــن فوائـــدها: الشـــاهد أـــا تشـــهد لقـــول  أذلـــوه بـــاألمس .هـــذا الـــذي أذل اآلن يـــذل هـــو أنـــوف الـــذي  كثيـــرا ))

مـن  ( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكـرب وأن مـع العسـر يسـرا )الرسول عليه الصالة والسـالم: 

  بعد الضيق والكرب . السعة تفريج بع كرب ؛ (( يجد في األرض مراغما كثيرا وسعة ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

(( ومـن يخـرج ومن فوائـدها: أن مـن سـعى يف اهلجـرة وأدركـه املـوت فإنـه أجـره ثابـت كامـل ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

؛ وهــل يقــاس علــى ذلــك بقيــة  مــن بيتــه مهــاجرا إلــى اهللا ورســوله ثــم يدركــه المــوت فقــد وقــع أجــره علــى اهللا ))



الطريــق يكتــب لــه أجــر الصــالة ؟ نعــم ؛ األعمــال ؟ مبعــىن هــل مــن خــرج إىل املســجد يريــد الصــالة فمــات يف أثنــاء 

يقال إن الثواب ال قياس فيه ، أنتم ستقولون نعم بناء علـى أيـش ؟ بنـاء علـى القيـاس ؛ لكـن يقولـون إن الثـواب يف 

األعمــال لــيس فيــه قيــاس ، جلــواز أن يكــون ختصــيص هــذا العمــل ــذا الثــواب حلكمــة ال نعلمهــا ؛ لكــن قــال بعــض 

لـى العمـوم وهـي قصـة الرجـل الـذي مـات يف أثنـاء الطريـق وهـو رجـل قتـل تسـعا وتسـعني أهل العلم إن لنـا شـاهدا ع

نفســا ، قــتلهم عمــدا تســعا وتســعني نفســا مث جــاء إذا رجــل عابــد ـ عابــد كلمــة عابــد معناهــا أن العبــادة خلــق لــه ـ 

ابد هذا ألنـه عابـد فسأله قال له هل يل من توبة أنا قتلت تسعا وتسعني نفسا عمدا هل يل من توبة ؟ استعظم الع

خيشى اهللا وخياف عقابه ، استعظم هذا الشيء وقال ال مالك توبة ، قال أكمل بك مائة فقتلـه وأمت بـه املائـة شـف 

جهـال مركبـا ؛ مث دل علـى عـامل فسـأل فقـال لـه إنـه قتـل مائـة نفـس عمـدا فهـل  اجلهل ، هذا العابد مسـكني جاهـل

وبة ؟ سـبحان اهللا شـف ، العلـم كلـه خـري ، مـن حيـول بينـك وبـني التوبـة له من توبة ؟ قال ومن حيول بينك وبني الت

، أو كلمـة حنوهـا ؛ فـذهب الرجـل تائبـا  اذهب إىل القرية الفالنيـة ففيهـا صـاحلون ؟ ولكن أنت يف أرض ظامل أهلها

ذاب تريـــد أن إىل اهللا ، يف أثنـــاء الطريـــق أدركـــه املـــوت فنزلـــت عليـــه مالئكـــة الرمحـــة ومالئكـــة العـــذاب ، مالئكـــة العـــ

، تنازعـــت  تقـــبض روحـــه باعتبـــار ســـوابقه ، ومالئكـــة الرمحـــة تريـــد أن تقـــبض روحـــه باعتبـــار مآلـــه ألنـــه تـــاب وخـــرج

اعتبـارا ملـا حيصـل مث بعـث اهللا إلـيهم ملكـا  املالئكـة أيهمـا يقـبض روحـه واهللا تعـاىل أرسـله هـو الـذي أرسـلهم عزوجـل

ا كــان أقــرب فهــو مــن أهلهــا فقاســوا فوجــدوا أنــه أقــرب إىل األرض وحكـم بيــنهم قــال قيســوا بــني القــريتني فــإىل أيتهمــ

الصاحلة شرب ، و قيل إنه ملا حضره املوت من شدة شوقه صار يدفع بنفسـه إىل األرض الصـاحلة فتقـدم هـذا التقـدم 

ا املـوت فتوىل روحه مالئكة الرمحة ؛ قالوا إذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضـل األمـم إذا شـرعنا بعمـل صـاحل وأدركنـ

فإنه يكتب لنا ، وهذا ما نرجوا من اهللا عزوجل ؛  وبناء على ذلك نقـول: مـن شـرع يف طلـب العلـم يريـد بـذلك مـا 

يريده املخلصون يف طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها ونفع اخللق مث أدركـه املـوت فإنـه يكتـب لـه مـا نـوى 

روعه شــروعا حقيقيــا يعــين عنــده اجتهــاد وحــرص ال أن ، يكتــب لــه مــا نــوى ألنــه شــرع ؛ لكــن بشــرط أن يكــون شــ

يكون املراد بذلك أن يقطع الوقت ، يقول أنـا مـا يل شـغل بـدال أن ألـف يف األسـواق ألـزم حلقـات العلـم ، هـذا مـا 

  هو طالب علم ، طالب العلم الذي يفرغ نفسه متاما لطلب العلم .

 إن الصــالة مــن تقصــروا أن جنــاح علــيكم فلــيس رضاأل فــي ضــربتم (( وإذاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

  . )) مبينا عدوا لكم كانوا الكافرين إن كفروا الذين يفتنكم أن خفتم

(( وإذا ضـــربتم فـــي األرض فلـــيس علـــيكم جنـــاح أن أعــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ، قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل: 

  أيش ؟ فوائد ؛ من أين ؟  تقصروا من الصالة ))



  

(( وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جنـاح أن تقصـروا مـن الصـالة إن خفـتم أن يفـتن الـذين  تفسري اآلية: 

للنــاس ، للنــاس مجيعــا ؛ ويــدخل فيــه بــاألوىل املؤمنــون ألــم هــم  (( إذا ضــربتم ))اخلطــاب يف قولــه:  . كفــروا ))

الضـــرب يف األرض هـــو الســـفر فيهـــا  )) (( إذا ضـــربتم فـــي األرضالـــذين خيـــاطبون بالتكـــاليف الشـــرعي ؛ وقولـــه: 

ومسي ضربا ألن اإلنسان ال خيلو من أن يكون معـه راحلـة حيتـاج إىل الضـرب ؛ وهلـذا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

(( إذا ومحلـه بعـض العلمـاء علـى أنـه كثـري األسـفار ؛ وقولـه:  ( أما أبو جهم فال يضع العصا عـن عاتقـه )وسـلم: 

((  يقيده اهللا عزوجل لكون هذا الضرب مشـروعا أو مباحـا أو مكروهـا أو حمرمـا ؛ وقـول: مل ضربتم في األرض ))

زعــم  (( أن تقصــروا مــن الصــالة ))اجلنــاح يعــين اإلمث ؛ وقولــه:  فلــيس علــيكم جنــاح أن تقصــروا مــن الصــالة ))

الة السـفر فرضـت ركعتـني بعضهم أن " من " هنا زائدة ، وأن املعىن: أن تقصروا الصالة ؛ وعلل هلذا القول بـأن صـ

، فال يصح أن يقال إنه قصر منها بل يقـال إنـه قصـرت ؛ ولكـن هـذا القـول ضـعيف كمـا سـنبني إن شـاء اهللا ذلـك 

(( فلـيس علـيكم هـذا شـرط للحكـم الثابـت بقولـه:  (( إن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا ))وقوله:  يف الفوائد .

فاجلملة إذا شرطية وجـواب الشـرط ؟ الصـحيح أنـه ال حاجـة إليـه ألنـه معلـوم مـن  جناح أن تقصروا من الصالة ))

أن يفتـنكم أي أن يصـدكم عــن  (( أن يفتـنكم ))؛ وقـال بعضـهم إنـه حمـذوف دل عليـه مـا سـبق ؛ وقولـه:  السـياق

كــافرين  (( إن الدينــه ، وذلــك بقتــاهلم إيــاكم أو بأســباب أخــرى يصــدونكم ــا عــن الــدين ؛ مث علــل ذلــك بقولــه: 

اجلملـة هنـا موقعهـا ممـا قبلهـا أـا تعليـل للحكـم وهـو قصـر الصـالة ؛ قلنـا إن الضـرب يف  كانوا لكم عدوا مبينـا ))

األرض هو السفر فيها ووجه تسمية السفر ضربا أن املسـافر حيمـل العصـا معـه ليضـرب راحلتـه ؛ وقـد جـاء يف اآليـة 

ومنهــا  (( ال يســتطيعون ضــربا فــي األرض ))ا قولــه تعــاىل: الكرميــة أعــين يف الضــرب يف األرض يف عــدة آيــات منهــ

يبــني اهللا ســبحانه وتعــاىل  ففــي هــذه اآليــة (( وآخــرون يضــربون فــي األرض يبتغــون مــن فضــل اهللا ))قولــه تعــاىل: 

اجلنـــاح عـــن قصـــر الصـــالة إذا كـــان اإلنســـان ضـــاربا يف األرض خائفـــا أن يفتنـــه الكفـــار ؛ ويبـــني عزوجـــل أن  انتفـــاء 

وأن   (( كــانوا لكــم عــدوا مبينــا ))ن كــان لكــم عــدوا مبينـا ؛ وقــد ســبق لنــا الكـالم علــى مثــل هــذا التعبــري يف الكـافري

 كــان هنــا يــراد ــا أيــش ؟ إثبــات احلكــم ال حــدوث يف احلكــم ؛ ألنــه لــو أريــد ــا احلــدوث لكــان هــذا يقتضــي أن

تيسـري اهللا عزوجـل علـى العبـاد حـني يوجـد  يف هـذه اآليـة عـدة فوائـد ؛ أوال: بيـانعداوم كانت سـابقة ولـيس هلـم  

الســـبب الـــذي يقتضـــي ذلـــك ؛ وذلـــك بقصـــر الصـــالة يف الســـفر فـــإن هـــذا الشـــك تيســـري علـــى العبـــاد ؛ و ســـهلت 

الصالة يف السـفر مـن وجـه آخـر وهـو جـواز اجلمـع بـني الصـالتني امـوعتني ؛ وسـهلت مـن وجـه ثالـث وهـو جـواز 

ائــل: هــذا حــىت يف احلضــر ؟ قلنــا: لكنــه يف الســفر أيســر منــه يف احلضــر ؛ ألن فــإن قــال ق التــيمم إذا مل جيــد املــاء .



احلضر جيب على اإلنسان أن يبحث حبثا دقيقا أما يف السـفر فـال يلزمـه أن حيمـل املـاء معـه إال إذا كـان ذلـك يسـريا 

(( فلــيس علــيكم ومــن فوائــدها: أن القصــر لــيس بواجــب ؛ لقولــه:  جــدا ؛ أمــا أن يتكلفــه بنــوع الكلفــة فــال يلــزم .

هكــذا اســتدل مجهــور العلمــاء ــذه اآليــة علــى أن القصــر لــيس بواجــب ألن اهللا  جنــاح أن تقصــروا مــن الصــالة ))

نفــى اجلنــاح عــن القصــر أو يف القصــر فــدل ذلــك علــى أنــه لــيس بواجــب ؛ لكــن هــذا االســتدالل فيــه نظــر ؛ وجــه 

(( إن الصـفا والمـروة مـن من تومهه كما يف قوله تعاىل:  النظر أنه قد ينفى اجلناح أو احلرج خوفا من تومهه ، خوفا

فهنــا نفــى اجلنــاح دفعــا لتــوهم بعــض  اهللا فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــال جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا )) شــعائر

الصـحابة أن الطــواف مــا حمــرم ؛ ألنـه كــان فيهمــا صــنمان ؛ وقـال بعــض أهــل العلــم وهـم األكثــر: إن القصــر لــيس 

دليـــل فلنتعـــرض شـــيء قليـــل مـــن املناقشـــة يف هـــذا البـــاب ، اســـتدل القـــائلون بـــأن القصـــر واجـــب بواجـــب ؛ ولكـــل 

حبــديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا أن الصــالة أوال فرضــت كانــت ركعتــني فلمــا هــاجر النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

ا فرضـت الصـالة ركعتـني " زيد يف صالة احلضر وبقيت صالة السفر على الفريضة األوىل ، فقـالوا إن قوهلـا " أول مـ

كمــا أنــه ال جتــوز الزيــادة   مــع قوهلــا " علــى الفريضــة األوىل " يــدل علــى أــا ال جتــوز الزيــادة علــى الــركعتني يف الســفر

فجــزم بــأن صــالة الســفر  ( صــالة الســفر ركعتــان )علــى األربعــة يف احلضــر ؛ واســتدلوا لــذلك أيضــا حبــديث عمــر 

نه قال " صالة السفر ركعتـان وصـالة احلضـر أربعـة وصـالة اخلـوف ركعـة " ؛ ركعتان ؛ وكذلك روي عن ابن عباس أ

عــن ذلــك بــأن معــىن قــول عائشــة أقــرت علــى الفريضــة أــا مل تــزد ، فــاملراد بــه نفــي الزيــادة ال وأمــا اجلمهــور فأجــابوا 

ه ولكــنهم تــابعوه ، حتــرمي الزيــادة ، ويــدل هلــذا أن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم ملــا كــان عثمــان يــتم يف مــىن أنكــروا عليــ

ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر لـيس بواجـب إذ أنـه لـو كـان واجبـا مـا صـح أن يتـابعوه كمـا أن اإلمـام لـو صـلى 

مخسا فإنه ال يتابع ولو كـان سـاهيا ، وكـذلك إذا صـلى املسـافر أربعـا فإننـا نقـول لـو كـان الواجـب ركعتـان مـا تـابعوه 

أن القصــر لــيس بواجــب وهــو األقــرب عنــدي بعــد أن كنــت أرجــح أن علــى ذلــك ؛ وهــذا دليــل واضــح جــدا علــى 

ومــن فوائــدها: أن قصــر  القصــر واجــب لكــن بعــد التأمــل رأيــت أن قــول اجلمهــور أقــرب إىل الصــواب ، واهللا أعلــم .

واآليـــة مطلقـــة مل يقيـــد  (( إذا ضـــربتم فـــي األرض ))الصـــالة ثابـــت يف كـــل مـــا يســـمى ضـــربا يف األرض ؛ لقولـــه: 

بيــومني أو ثالثــة أو عشــرة فــدل ذلــك علــى أن كــل مــا يســمى ضــربا يف األرض فإنــه تقصــر فيــه الصــالة ؛ وإىل هــذا 

ذهــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا وقــال كــل مــا يســميه النــاس ســفرا وضــربا يف األرض فإنــه ســفر يثبــت لــه 

( كـان يـل آخـر أنـه ثبـت يف صـحيح مسـلم أن أنـس بـن مالـك قـال: أحكام السفر ؛ ودليله ؟ دليلـه اإلطـالق ، ودل

وقـال اجلمهـور بـل السـفر هنـا  النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا خرج ثالثة أميال أو فراسـخ صـلى ركعتـين )

عشـر فرســخ يعـين أربعـة بــرد والـربد مجــع  مطلـق لكنـه مقيــد قيدتـه السـنة وهــو يومـان قاصــدان وتقريـب بالفراسـخ ســتة



للـربد كـل أربعـة  ل، ومسيت بذلك ألا مسافات كانوا يقطعوا رسل الربيد ، قد كانوا فيما سبق جيعلون املراح بريد

يــذهب الفــارس مــن هــذا فراســخ بريــد والفرســخ ثالثــة أميــال يعــين كــل اثــين عشــر مــيال يكــون بريــد ؛ كيــف ذلــك ؟ 

رســائل إىل مثلــه وإذا الفـارس الثالــث ينتظــره وهلــم املكـان إىل املكــان اآلخــر وإذا فـارس ينتظــره فيســلمه مــا معـه مــن ال

جــرا حــىت يصــل إىل آخــر املراحــل ؛ فيكــون البــد مــن أن تكــون هــذه مســافة ومــا دوــا وإن مســي ســفرا وإن محــل لــه 

املتاع وإن شدت له الرواحل فإنه ال حيسن فيه القصر ؛ فيقال: أين الدليل علـى هـذا ؟ أيـن الـدليل علـى ذلـك ؟ مل 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه حدد هذا بل حديث أنـس الـذي ذكرنـاه آنفـا أنـه يقصـر يف ثالثـة أميـال يرد عن النيب

أو فراســخ ؛ إذا قلنــا األعلــى مــا هــو ؟ الفراســخ أو األميــال ؟ الفراســخ ، والفراســخ ثــالث أميــال أيــن هــي مــن ســتة 

ميكـــن أن نرجـــع للضـــرورة إىل  عشـــر فرســـخ ؟ لكـــن يرجـــع يف ذلـــك إىل العـــرف ؛ لكـــن إذا اختلـــف العـــرف فحينئـــذ

فـال نعــدل عنـه ؛ وقــد  التحديـد ونقـول بأنــه حيـدد بالفراســخ نقـول ذلــك عنـد الضــرورة ؛ أمـا إذا أمكــن ضـبط العــرف

قــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا إن هــذا التحديــد بالفراســخ غــري صــحيح حلســب الواقــع ألنــه يف عهــد الرســل صــلى اهللا 

ن يقيســون األرض حــىت بالــذراع بــل حــىت بالشــرب بــل حــىت باألصــبع بــل عليــه وآلــه وســلم لــيس هنــاك أنــاس مســاحو 

حـــىت حببـــة شـــعري بـــل حـــىت بشـــعرة ... ؛ ألن الفقهـــاء الـــذين حتـــددوا هـــذا حـــددوه إىل هـــذا احلـــد ، قـــالوا ســـتة عشـــر 

فرســخا ، هــي كــذا وكــذا ، وهــذا كــذا وكــذا إىل أن وصــلوا إىل شــعرة ب ... ؛ وبنــاء علــى ذلــك لــو كــان هنــا أنــاس 

ون وبينهم وبني اآلخرين شعرة ، ولكن األولون أقرب إىل البلد صار ال ... غري املسافرين والذين بيـنهم وبيـنهم نازل

شــعرة مســافر ، وهــذا صــعب أن حيقــق اإلنســان هــذا وجيعلــه حــدا للنــاس ؛ علــى كــل حــال الــذي نــرى أن املرجــع يف 

خيتلـف لـو أن قومـا خرجـوا يف رحلـة تغـدوا يف الـرب  هذا إىل العرف وأن نطلـق مـا أطلقـه اهللا ، ومـن املعلـوم أن العـرف

ضـربا يف األرض ؛ ولـو خرجـوا يف هـذه املسـافة يف رحلـة لكـنهم أقـاموا يـومني  مث رجعوا فـإن هـذا ال يسـمى سـفرا وال

أو ثالثة نعد ذلك سفرا ألن الناس يتـأهبون لـه ، وإن كـان يف العـرف اآلن ال يعـدون ال سـفرا حـىت لـو بعـدت حـىت 

فـإن قـال قائـل: اآلن يف  أياما ؛ لكن هذا ال عربة له ، السفر كل ما حيمل له املزاد ويستعد له فإنه سفر .لو بقيت 

فنـــادق وفيـــه ســـيارات وطيـــارات وال حيتـــاج اإلنســـان أن حيمـــل متاعـــا ؟ قلنـــا: هـــذا ال عـــربة بـــه العـــربة بـــنفس املســـافة 

  والزاد تسهل يف األماكن فهذا ال مينع أن يكون سفرا . والطريق الذي إذا أراده اإلنسان استعد له ؛ أما كون املتاع

(( إذا ومن فوائدها: أن اإلنسان إذا أقام يف سفره يف مكان فإنه ال يلزمه اإلمتام ؛ بـل يبقـى قاصـرا ؛ ألن اهللا أطلـق 

لــو أن  ومل يقــل: مــا مل متكثــوا أربعــة أيــام أو عشــرة أيــام أو مــا أشــبه ذلــك ؛ وبنــاء علــى هــذا ضــربتم فــي األرض ))

اإلنســان ســافر إىل بلــد غــري بلــده وأقــام فيهــا شــهرا فهــو مســافر ؛ وذلــك ألن النصــوص جــاءت مطلقــة غــري مقيــدة 

وجــاءت نصــوص أخــرى إجيابيــة تــدل علــى عــدم التقييــد ، وذلــك أوال أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أقــام عــام 



وا ؛ وأقـام يف تبـوك عشـرين يومـا يقصـر الصـالة ومل الفتح يف مكة تسـعة عشـر يومـا يقصـر الصـالة ومل يقـل للنـاس أمتـ

يقل للناس أمتـوا ؛ ثانيـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه  وآلـه وسـلم قـدم مكـة يف حجـة الـوداع وهـي آخـر سـفرة سـافرها يف 

اليــوم الرابــع مــن ذي احلجــة ومكــث فيهــا وهــو يقصــر الصــالة ومل يقــل للنــاس مــن قــدم قبــل اليــوم الرابــع فليــتم أو مــن 

ل عشرة أيام فليتم أو ما أشبه ذلك ؛ فعلم من هذا أنه ال حـد لإلقامـة الـيت متنـع أو الـيت تقطـع حكـم السـفر قدم قب

؛ وهــذا القــول هــو الــذي اختــاره شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا ونصــره بأدلــة قويــة ظــاهرة ذكــر ذلــك يف أول بــاب صــالة 

زا وهــو جديــد بالنصــر ؛ ألن أي إنســان يقيــد اجلمعــة يف الفتــاوى ويف املواضــع كثــرية مــن كالمــه ، ونصــره نصــرا عزيــ

بأربعة أيام أو مخسة أو بأكثر أو بأقل يقال له: أيـن الـدليل ؟ لـو كـان هـذا القيـد الزمـا لبينـه اهللا تعـاىل يف القـرآن أو 

ان رواية علـى نقلـه وممـا حيتـاج النـاس إليـه فكيـف يـرتك مهـال بـال بيـجاءت به السنة بيانا واضحا ألن هذا مما تتوافر ال

؛ وهلذا اختلـف العلمـاء يف هـذه املسـألة علـى حنـو عشـرين قـوال أو أكثـر ذكرهـا النـووي رمحـه اهللا يف شـرح املهـذب ؛ 

وهـذا مـذهب الشـافعي ؛ ومـنهم مـن ، فمنهم من قال أربعة أيام ساكنا يعين حيدث منها يوم الـدخول ويـوم اخلـروج 

؛ ومنهم من قال مخسة عشر يومـا ، وهـذا مـذهب أيب  احلنابلةمذهب قال أربعة أيام بيوم الدخول واخلروج ، وهذا 

حنيفــة ؛ ومــنهم مــن قــال تســعة عشــر يومــا ، وهــذا مــذهب ابــن عبــاس ؛ ومنهــا أيضــا أقــوال أخــرى ال أذكرهــا اآلن 

ومــن فوائــد اآليــة الكرميــة: أنــه ال جيــوز قصــر  لكــن مــن أراد أن يطلــع عليــه فلريجــع إىل شــرح املهــذب فإنــه قــد بينــه .

وهـذا ظـاهر اآليـة ؛ لكـن جـاءت السـنة (( إن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا )) ة إال عند اخلوف ؛ لقوله: الصال

تبــني أن هــذا لــيس بشــرط يعــين أنــه ال يشــرتط جلــواز القصــر اخلــوف ؛ وذلــك فيمــا ثبــت يف صــحيح مســلم أن رجــال 

ن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا ( إن اهللا يقول: (( فليس عليكم جناح أن تقصـروا مـن الصـالة إقال لعمر : 

)) ونحـن اآلن آمنــون ؟ فقـال عمــر: لقـد عجبــت ممـا عجبــت منـه فســألت النبـي صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم 

وهــذه ســنة قوليــة تــدل علــى أن اخلــوف  عــن ذلــك فقــال: هــذه صــدقة تصــدق اهللا بهــا علــيكم فــاقبلوا الصــدقة )

بشـرط وهـو أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قصـر يف ليس بشرط ؛ هناك سنة فعلية يدل علـى أن اخلـوف لـيس 

حجة الوداع وهو آمن ما يكون ما فيه خوف إطالقا ؛ وقال بعـض العلمـاء: إن اآليـة ال تـدل علـى أن هـذا الشـرط 

قيــد ، إن اآليــة ال تــدل علــى أن هــذا القيــد شــرط ؛ ملــاذا ؟ قــالوا ألن هــذا القيــد جــاء علــى الغالــب وأن النــاس حــني 

يف أصـول الفقـه أن القيـد  ية أسفارهم خموفة وما جاء بنـاء علـى الغالـب فإنـه ال يكـون قيـدا ، وهـذا معـروفنزول اآل

(( وربـــائبكم الالتـــي فـــي حجـــوركم مـــن إذا كـــان بنـــاء علـــى الغالـــب فإنـــه ال مفهـــوم لـــه واســـتدلوا بقـــول اهللا تعـــاىل: 

زوج أمهـا أن تكـون يف حجـره لكـن هـذا بنـاء فـإن الربيبـة ال يشـرتط لتحرميهـا علـى  نسائكم الالتي دخلـتم بهـن ))

ألن هـــذا هـــو الغالـــب ؛  (( وال تكرهـــوا فتيـــاتكم علـــى البغـــاء إن أردن تحصـــنا ))علــى الغالـــب ؛ وبقولـــه تعـــاىل: 



خرجت خمرج الغالب فال مفهوم لغريهـا ؛ شـف سـبحان اهللا هـؤالء عكـس الـذين يقولـون إنـه يشـرتط فقالوا إن اآلية 

والقصــر مــن صــالة الســفر أن جيعلهــا  اء: إن هــذا القيــد قيــد للقصــر مــن صــالة الســفراخلــوف ؛ وقــال بعــض العلمــ

واحدة ؛ وعلى هذا فيكون املراد بقصر اخلوف أن جتعل الثنائية واحدة ، واستدلوا لـذلك بأنـه جـاء عـن النـيب صـلى 

قـط وانصــرفت ، اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف صــالة اخلـوف أنـه صـلى بأصــحابه ركعتـني كـل طائفـة صــلت ركعـة واحـدة ف

وإذا هو هذا أيضا قول يف هذه اآلية ؛ فيكون املـراد بقصـر الصـالة هنـا أيـش ؟ قصـر صـالة اخلـوف إىل ركعـة ال إىل 

ركعتني ؛ وقال بعض أهل العلـم وهـو القـول الرابـع: إن القصـر قصـران: قصـر عـدد ، وقصـر صـفة ؛ فقصـر العـدد ال 

؛ قصر الصفة يف صالة اخلوف مر علينـا قريبـا أنـه يفعـل فيهـا  يشرتط فيه اخلوف ، وقصر الصفة يشرتط فيه اخلوف

فخفــف يف هيئتهــا وكيفيتهــا ، وهــذا نــوع مــن القصــر ؛ فهــو قصــر  أشــياء لــو فعلــت يف حــال األمــن ألبطلــت الصــالة 

  كيفية وليس قصر كمية ؛ فهذه أقوال الناس اليت حتضرين يف هذه اآلية ؛ ولكن نقول:

  ا قالت حذامي فصدقوها    فإن القول ما قالت حذامي ؛إذ                           

وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قـال: ( إـا صـدقة تصـدق اهللا ـا علـيكم فـاقبلوا صـدقته ) مـا بقـي ألحـد  

(( كالم ؛ فنقول: إن اهللا تعـاىل اشـرتط ذلـك يف أول األمـر مث سـهل علـى عبـاده وتصـدق علـيهم ورفـع هـذا الشـرط 

(( إن خفـتم ومـن فوائـدها: أن اخلـوف لـه أثـر يف تغيـري األحكـام ؛ لقولـه:  . خفتم أن يفتنكم الـذين كفـروا ))إن 

(( حــافظوا علــى الصــلوات والصــالة والوســطى وهــذا أمــر معلــوم حــىت أن اهللا قــال:  أن يفتــنكم الــذين كفــروا ))

ي أو راكب متشي حـىت وأنـت متشـي وأنـت حىت وأنت راجل متش وقوموا هللا قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبانا ))

راكب مادام اخلوف حمققا ؛ مث إن الوضوء أو الغسل من اجلنابة إذا خاف اإلنسان على نفسه يتـيمم ؛ فـاخلوف لـه 

تأثري يف تغيري األحكام الشرعية ؛ حىت إن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يرقبـه فـإن قـام رآه العـدو وإن 

ومن فوائدها: حـرص الكفـار علـى فـتح املـؤمنني حـىت يف العبـادات ؛ لقولـه:  ه فإنه يصلي قاعدا .صلى قاعدا مل يرا

ــذين كفــروا )) ــنكم ال (( إن الكــافرين  ومــن فوائــدها: أن مجيــع الكفــار أعــداء لنــا ؛ لقولــه:  . (( إن خفــتم أن يفت

فـإن  ؛ ألن املبني هنا مبعىن بني واضـح .ومن فوائدها: أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة  . كانوا لكم عدوا مبينا ))

قال قائل: كيف كانت بينة وقد اغرت ـم بعـض النـاس وظنـوا أـم أوليـاء وليسـوا بأعـداء ؟ قلنـا: إن األعشـار يغميـه 

ضـــوء النهـــار ، واألعمـــى ال يـــرى الشـــمس ؛ فهـــؤالء الـــذين يظنـــون أن الكفـــار ليســـوا بأعـــداء لنـــا الشـــك أـــم قـــد 

ما ملصاحل دنيوية أو غري ذلك وإال فمن تأمل أحوال الكفار وجد أم أعداء لنـا وأـم يغزوننـا أعماهم اهللا عزوجل إ

بالسالح ويغزوننا بالسلم ، يغزوننا باحلرب وبالسلم ، يعين ال تظنـوا أن غـزو الكفـار لنـا بـاحلرب ، ال ؛ بـل بـاحلرب 

قائدهم الفاسدة ما يفسـد املسـلمني ؛ مث إـم إذا وبالسلم ؛ فإم إذا سلمونا أوفدوا علينا من أخالقهم السافلة وع



سلمونا فإن من ت وصنائعهم تستهلك عندنا ويتوفر هلم اقتصادهم ؛ فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخالقنـا ورمبـا 

غدون إلينا أخالقهم وأفكارهم ؛ وذا نعرف أن الكافر عـدو يف احلـرب ويف السـلم ؛ ألن اهللا مل يسلبون عقائدنا وي

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن االقــرتاب مبــا  . (( إن الكــافرين كــانوا لكــم عــدوا مبينــا ))يقيــد ذلــك يف حــال احلــرب 

والعـامل بكـل حـال أخربنـا بـأم ـ أي الكـافرين ـ كـانوا  يرضـيه الكـافر مـن املـواالة ؛ وجهـه ؟ أن العـامل مبـا يف الصـدور

  لنا عدوا ، وال أحد أعلم بعباد اهللا .

هــل يفهــم منــه أن بعضــهم ال يــود  (( ود كثيــر مــن أهــل الكتــاب ... ))ول اهللا تعــاىل يف ســورة البقــرة: قــ الســائل :

  ؟ هل هذا تعارض ذلك

ال مــا يتعــارض ؛ ألن التفصــيل جــاء يف كــل النصــوص ، فــبعض أهــل الكتــاب أمنــوا بالرســول عليــه الصــالة  الشــيخ :

  والسالم .

  ما حكم مساملة الكفار ؟ السائل :

ألن مسالة الكفار عند احلاجة بشرط احلذر  ال بأس به فقـد سـامل النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قريشـا  الشيخ :

  وصاحل اليهود أيضا أول ما قدم املدينة .

  عن معىن الضرب ؟ (( وإذا ضربتم في األرض ... ))سؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

  غري صحيحة ؛ كل املفسرين قالوا إذا سافروا .أبدا ؛ ما هو صحيح هذا ، هذه دعوى   الشيخ :

  سؤال عن بعض أحكام السفر ؟ السائل :

أراد أن يقــيم إقامــة مطلقــة غــري مقيــدة حــني قــدم  ؛ لعلــهألة خالفيــة ؛ هــذه القضــايا مــا ال ننكــر بــأن املســ الشــيخ :

اآلن الـذين يف الـبالد يعتـرب مقيمـني  ؛ وهلذا نقول: السـفراءاملطلقة يلزم عليه أن يتم الصالة واإلقامة  ملبزمن وال بع

 . ؛ إذا علم فحكمه حكم املسافر لكن إذا مل يعلم وأن أصله بقائه ... فهو مقيم إقامة مطلقة ؛ ألن األصل



بعض طلبة العلم خيرج مسافرا يف طلب العلم مث يسـتقر بـه املقـام ويعـرف أنـه سـيجلس سـنة أو سـنتني فيـه  السائل :

مث أصبح إماما ألهل تلك البلد مث يسافر لبلد آخر وهكـذا حـىت يرجـع لبلـده فيكـون يف هـذه احلالـة اسـتقر بـه املقـام 

  فجلس وهو يعلم أنه سريحل يف يوم ما فما احلكم ؟

هـذه القضــايا حنـن مـا نــدري لعلـه حـني قــدم أراد أن يقـيم إقامـة مطلقــة  أن املســائلة خالفيـة ؛حنـن ال ننكـر  الشـيخ :

غري مقيدة بزمن وال بعمل ؛ واإلقامة املطلقـة يـتم الصـالة ؛ وهلـذا نقـول السـفراء اآلن الـذين يف الـبالد يعتـرب مقيمـني 

ن حكمه حكم املسافر ؛ لكن إذا مل يعلـم وأن األصـل بقائـه ... إقامة مطلقة ألن األصل ... ؛ إذا علم فهذا يكو 

  هو يكون مقيم إقامة مطلقة .

 وليأخـذوا معـك مـنهم طآئفـة فلـتقم الصـالة لهـم فأقمـت فـيهم كنـت (( وإذاأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 حـذرهم وليأخـذوا معـك فليصـلوا يصـلوا لـم أخرى طآئفة ولتأت ورآئكم من فليكونوا سجدوا فإذا أسلحتهم

 جنـــاح وال واحـــدة ميلـــة علـــيكم فيميلـــون وأمتعـــتكم أســـلحتكم عـــن تغفلـــون لـــو كفـــروا الـــذين ود وأســـلحتهم

 أعــــد اهللا إن حــــذركم وخــــذوا أســــلحتكم تضــــعوا أن مرضــــى كنــــتم أو مطــــر مــــن أذى بكــــم كــــان إن علــــيكم

  . ))مهينا  عذابا للكافرين

اهللا عزوجـل أن الضـارب يف األرض يقصـر مـن الصـالة إن خـاف أن أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ بعـد أن ذكـر 

يفتنــه الــذين كفــروا وبــني أن الكفــار أعــداء لنــا عــداوة بينــة ظــاهرة ذكــر حكــم الصــالة إذا تقابــل الصــفان ؛ ألن اآليــة 

قــال  .األوىل يف اخلــوف إذا خيــف ؛ أمــا الثانيــة الــيت يف درســنا الليلــة فهــو إذا تقابــل الصــفان فكيــف تكــون الصــالة 

يعـود  (( فـيهم ))واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ، والضـمري يف قولـه:  (( وإذا كنت فيهم ))اهللا تعاىل: 

أقمت حيتمل أن يكـون املـراد اإلقامـة الـيت هـي اإلعـالم بالقيـام للصـالة  (( فأقمت لهم الصالة ))على الصحابة ، 

(( فأقمـت واجباا وشروطها وغري ذلك ؛ وعلى الثاين يكون معىن قولـه: ؛ وحيتمل أن املراد باإلقامة إقامة أركاا و 

الفاء هنا رابطة للجـواب جـواب شـرط غـري جـازم  (( فلتقم طائفة منهم معك ))أي أردت أن تقيم هلم الصالة  ))

 مـن ؛ وعلى هذا فال يكون للجملة اليت بعـدها حمـل مـن اإلعـراب ؛ ألن جـواب الشـرط الـذي ال جيـزم لـيس لـه حمـال

لألمــر ، وســكنت لوقوعهــا بعــد الفــاء ؛ والم األمــر تســكن إذا وقعــت بعــد  (( فلــتقم ))اإلعــراب ؛ والــالم يف قولــه: 

 (( فلتقــف ))ويف هــذه اآليــة :  (( ثــم ليقضــوا تفــثهم وليوفــوا نــذورهم  ))الفــاء أو الــواو أو مث ، قــال اهللا تعــاىل: 

فإـا مكسـورة ولـو كنت الم األمـر ؛ أمـا الم كـي وهـي للتعليـل وهي احلرف الثالث الذي إذا وقـع قبـل الم األمـر سـ

البـد مـن كسـر الـالم ؛  (( ليكفـروا بمـا آتينـاهم وليتمتعـوا ))وقعت بعد هذه احلـروف  الثالثـة ، مثـل قولـه تعـاىل: 

هـذه  (( وليأخـذوا أسـلحتهم ))من لبيان اجلنس ، والطائفة هي الفرقة من الناس  (( فلتقم طائفة منهم ))وقوله: 



الضمري فيها يعود علـى الـذين  (( فلتقم طائفة منهم )) (( وليأخذوا ))مثل ما قلنا  (( ليأخذوا ))نقول يف قوله: 

السـالح مـا يقاتـل  (( أسـلحتهم ))قاموا مع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وليس مع الطائفة األخرى ؛ وقوله: 

ام كثــرية: خفيــف ، وثقيــل ، ومتوســط ، وســالح يكــون مــن بعيــد بــه دفاعــا أو طلبــا ؛ وتعلمــون أنــه ينقســم إىل أقســ

الــيت حيتــاجون إليهــا للــدفاع عــن أنفســهم والــيت ال وســالح يكــون مــن قريــب ، واآليــة عامــة فيكــون املــراد أســلحتهم 

الفاعــل يعـود علــى الطائفــة  (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكـم )) (( فــإذا ســجدوا ))تشـغلهم عــن الصـالة ؛ 

 (( وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا ))باعتبار املعىن ؛ ألن الطائفة مفرد لكـن معناهـا اجلمـع ، كمـا قـال تعـاىل: 

ــوا مــن ورائكــم ))ومل يقــل: اقتتلتــا ؛ ألن الطائفــة للجمــع ؛  ســجدوا أي أمتــوا صــالم ،  (( فــإذا ســجدوا فليكون

ن الصـالة حيـث إنـه أقـرب مـا يكـون العبـد مـن ربـه وهـو سـاجد ؛ واملـراد بـذلك إذا وأخص السجود ألنه أفضل أركـا

مـع أنـه  (( مـن ورائكـم ))أي مـن وراء املصـلني ؛ وهنـا قـد يشـكل قولـه:  (( فليكونوا من ورائكـم ))أمتوا صالم 

مـر فـإن الطائفـة الثانيـة مل يبق بعد إمتام صالم إال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لكن باعتبار ما يكـون مـن األ

(( ولتـــأت طائفـــة إشـــارة إىل أن العـــدو خلفهـــم ولـــيس أمـــامهم ؛  (( ورائكـــم ))ســـوف تـــأيت وتصـــلي ؛ ويف قولـــه: 

يف الـالم نقـول فيهـا مـا قلنـا فيمـا سـبق ؛ وقولـه:  (( ولتـأت ))نقـول يف قولـه:  أخرى لـم يصـلوا فليصـلوا معـك ))

واألصـل " تـأيت " باليـاء ؛ لكــن دخـل عليهـا اجلـازم فحـذفت اليــاء ؛ هـذه جمزومـة حبـذف حــرف العلـة  (( ولتـأت ))

أمـا  (( فليصـلوا معـك ))وهنـا جتـد أن قـال:  (( لم يصلوا فليصلوا معـك ))أي ثانية  (( ولتأت طائفة أخرى ))

فــأرا  الســجود إلــيهم  (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكــم  ))بــل قــال:  (( فليصــلوا معــك ))األول فلــم يقــل: 

(( ود احلـــذر معنـــاه التثبـــت يف األمـــر واالســـتعداد لـــه  (( وليأخـــذوا حـــذرهم وأســـلحتهم )) (( حـــذرهم ))احـــده و 

مبعـىن أحـب ؛ لكنـه  الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون علـيكم ميلـة واحـدة )) (( ود ))

لـو هـذه مصـدرية  أسـلحتكم )) ون عـن(( لـو تغفلـقيل: إن الـود هـو صـايف احملبـة ، فـود أعلـى مـن أحـب ؛ وقولـه: 

مبعىن أن ، وليعلم أن لـو تـأيت مصـدرية كمـا هنـا والغالـب أـا تـأيت بعـد ود وأحـب ومـا أشـبهها ، وتـأيت شـرطية مثـل 

أن تقول: لو جاء زيد ألكرمته ؛ وجواا إن كان منفيا فإنه يكون بال الم ، وإن كان مثبتـا فإنـه يـأيت بـالالم ؛ لكنـه 

  لالم قليال إذا كان منفيا مبا ، وعليه قول الشاعر:قد تقرتن به ا

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                        

تغفلـون أي تتلهـون ملـا أنـتم فيـه  (( لـو تغفلـون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون علـيكم ميلـة واحـدة ))يقول: 

كقولنـا   (( ميلـة واحـدة ))أي علـيكم لقتـالكم ؛ وقولـه:  لـيكم ميلـة واحـدة ))(( فيميلون عمن الصالة أو غريهـا 

(( وال جنــاح علــيكم إن كــان بكــم " ضــربة رجــل واحــد " أي مييلــون علــيكم مجيعــا ميلــة واحــدة تقضــي علــيكم ؛ 



(( إن كان بكـم أذى مـن مطـر أي ال إمث  أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )) (( ال جناح ))

أي تأذي من مطر أن تضعوا األسـلحة ؛ ووجـه ذلـك أن املطـر سـوف يبـل الثيـاب ويبـل السـالح وحيصـل بـذلك  ))

وقولـه:  (( أن تضـعوا أسـلحتكم ))الثقل على املقاتل ؛ فإذا كان كذلك فال حـرج أن يضـع السـالح ؛ وهلـذا قـال: 

أي وال  أن تضـعوا أسـلحتكم ))(( أي عـاجزين عـن محـل السـالح مـن جـراح أو غـري ذلـك  (( أو كنتم مرضى ))

هـذه مــن الـذي حــذف منهــا حـرف اجلــر اطـرادا صــح ؟ حــذف فيـه حــرف اجلــر  (( أن تضــعوا ))حتملوهـا ؛ وقولــه: 

اطرادا كما قال ابن مالك: ويف أن وأن يطرد أي وال جناح عليكم يف وضع أسلحتكم ؛ وعلى هـذا فتكـون أن ومـا 

يعــين إذا وضــعتم األســلحة لعــدم املطــر أو املــرض فــال  حــذركم ))(( وخــذوا بعــدها يف حمــل نصــب بنــزع اخلــافض ؛ 

أي عذابا ذو هـوان ؛ ومـا  (( للكافرين عذابا مهينا ))أي هيئ  (( إن اهللا أعد ))تغفلوا عن احلذر خذوا حذركم 

حناها هذه اآليـة كمـا شـر  102فوائد اآلية  هو العذاب ؟ هل هو يف الدنيا أو يف اآلخرة أو فيهما ؟ فيهما مجيعا .

؛ هـل يشـمله واألمـة  على وجه االختصار فيها فوائـد عظيمـة ؛ أوال: توجيـه اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم

أو خيــتص بـــه ؟ نقــول: يف هـــذا تفصـــيل: تــارة خيـــتص بـــه ؛ وتــارة يعمـــه واألمــة مبقتضـــى اللفـــظ ؛ وتــارة يعمـــه واألمـــة 

(( ألــم نشــرح قولــه تعــاىل: فمــن األمثلــة الــيت ختــتص بــه  مبقتضــى القيــاس واألســوة ؛ فمــن األشــياء الــيت ختــتص بــه أو

اخلطــاب هنــا للرســول عليــه الصــالة  لــك صــدرك ووضــعنا عنــك وزرك الــذي أنقــض ظهــرك ورفعنــا لــك ذكــرك ))

(( والسالم ؛ هل يشمل األمة ؟ ال ؛ ومن اخلطاب الذي يعمه واألمة مبقتضى اللفـظ والسـياق قولـه تبـارك وتعـاىل: 

ومل يقل: إذا طلقت ، فصدر اخلطاب بالتوجيه للرسول عليـه الصـالة  طلقتم النساء فطلقوهن )) يا أيها النبي إذا

وهـذا يعمـه ويعـم األمـة مبقتضـى اللفـظ ؛ وهنـاك خطـاب خـاص بالرسـول  (( إذا طلقـتم ))والسالم مث عمم فقـال: 

هـذا خطـاب خـاص  لـيهم ))(( يا أيهـا النبـي جاهـد الكفـار والمنـافقين واغلـظ علكنه حكما يعم األمة مثالـه ؟ 

موجـه للرســول خـاص لكنــه يعمـه واألمــة ؛ هـل يعمــه واألمــة مبقتضـى أنــه خطـاب لألمــة لكنـه خــص بـه رئــيس األمــة 

ألن العادة أن اخلطابات توجه للرؤساء ؟ أو أنه ولألمة مبعىن أن األمة تتأسى به فيكون من باب القيـاس ؟ اجلـواب 

وطب ا الرسول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فألنـه زعـيم األمـة ، واخلطابـات يف ـ اهللا أعلم ـ األول ، األول ؛ ألنه خ

هــذا الشــك أنــه خطــاب  (( فــإذا كنــت فــيهم فأقمــت لهــم الصــالة ))التوجيهــات توجــه إىل الزعمــاء ؛ إذا فقولــه: 

حيــاة للرســول عليــه الصــالة والســالم لكــن هــل هــو خــاص بــه مبعــىن أن صــالة اخلــوف ال تشــرع ــذا الوجــه إال يف 

الرسول عليه الصالة والسالم وإذا كان مع اجليش ؟ اجلواب: قيل بذلك وأن صالة اخلوف ال تشـرع ـذا الوجـه إال 

فـإذا قـال قائـل: كيـف يكـون  يف حياة الرسول عليـه الصـالة والسـالم إذا كـان يف اجلـيش ؛ لكـن هـذا قـول ضـعيف .

لعادة أن اخلطـاب يوجـه إىل زعـيم األمـة ، فـإن كـان األمـر ضعيفا واخلطاب موجه للرسول ؟ قلنا كما تقدم قريبا إن ا



ومــن فوائــدها: أن اإلمــام مســئول عــن صــالة  هكــذا وإال فإنــه بالقيــاس علــى حــال الرســول عليــه الصــالة والســالم .

كأنــه يقيمهــا هلــم ؛ وهــذا يعــين أنــه جيــب علــى اإلمــام أ، يتبــع   (( أقمــت لهــم ))املــأموم ؛ منــأين تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

الســنة يف صــالته بينمــا لــو كــان يصــلي لوحــده فلــه أن خيفــف ولــه أن يثقــل حســب مــا يريــد ؛ لقــول النــيب صــلى اهللا 

وجـــوب صـــالة اجلماعـــة علـــى ومـــن فوائـــدها:  عليـــه وآلـــه وســـلم: ( وإذا صـــلى أحـــدكم لنفســـه فليصـــل مـــا شـــاء ) .

 (( ولتــأت طائفــة أخــرى لــم يصــلوا فليصــلوا معــك ))وقولــه:  (( فلــتكن طائفــة مــنهم معــك ))ولــه: لقاألعيــان ؛ 

ألــا لــو كانــت فــرض كفايــة الكتفــي بالطائفــة األوىل فلمــا أمــر يف الطائفــة الثانيــة بالصــالة مجاعــة دل هــذا علــى أــا 

حيـث رمحهـم ووزعهـم إىل طـائفتني ؛ وإال  ومن فوائدها: عناية اهللا سبحانه وتعـاىل بااهـدين واجبة على األعيان .

ومـن فوائـدها: عـدم مشـروعية تكـرار  لكان املفروض أن يصلوا مجيعا ؛ لكن رمحته سبحانه وتعاىل أن شرع التوزيع .

اجلماعة ؛ وجهه ؟ أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم صـلى ـم مجاعـة وإال لكـان يصـلى بـاألوىل ركعتـني وبـأخرى 

ال: إن هــذه الفائــدة خرمــت مبــا ثبتــت بــه الســنة مــن أوجــه صــالة اخلــوف أنــه يصــلي بكــل طائفــة ركعتــني ؛ ولكــن يقــ

(( وليأخــذوا ومــن فوائــدها: وجــوب أخــذ األســلحة يف الصــالة ؛ وهــذا مــأخوذ مــن قولــه:  ركعتــني مجاعــة مســتقلة .

صـلي ال حيمـل شـيئا يشـغله فإن قال قائل: لعل هذا األمر لإلباحـة ؛ ألنـه ملـا كـان مـن املتـوهم أن امل . أسلحتهم ))

أمر بذلك فكان هذا األمر لإلباحة ؟ وإن شئت انتقلنا إىل أن يكون األمـر لالسـتحباب ؛ ألن محـل مـا يشـغل مـع 

أنه مكروه يف غري صالة اخلوف يدل علـى أن محلـه يف صـالة اخلـوف مسـتحب ؟ قلنـا: كـال االحتمـالني يـبطالن يف 

 إن كــان بكــم أذى مــن مطــر أو كنــتم مرضــى أن تضــعوا أســلحتكم )) (( وال جنـاح علــيكمقولـه يف آخــر اآليــة: 

فــإن هــذا يــدل علــى وجــوب محــل الســالح وأنــه ال يــرخص بــرتك محلــه إال لســبب مــرض أو أذى ، وهــذا هــو القــول 

الرخصة يف محل النجاسة يف هذه احلـال ؛ كيـف ؟  ومن فوائدها: الراجح أنه جيب محل السالح يف صالة اخلوف .

قف على القول بأن الدم جنس ، وأن الغالب أن األسـلحة والسـيما بعـد بـدأ القتـال ال ختلـوا مـن الـدماء نعم هذا يتو 

ومــــن  ؛ وهلــــذا قــــال العلمــــاء جيــــوز يف هــــذه احلــــال أن حيمــــل اإلنســــان ســــالحا جنســــا ؛ ألن احلاجــــة داعيــــة لــــذلك .

؛ قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة " وال فوائدها: أن السـجود ركـن مـن أركـان الصـالة ؛ ألنـه عـرب بـه عـن إمتـام الصـالة 

(( ومــن فوائــدها: فضــيلة الســجود ؛ لقولــه:  يعــرب عــن الكــل بــاجلزء إال واجلــزء ركــن فيــه ال ميكــن أن يصــح بدونــه " .

حيث خصه من بـني سـائر األركـان وإال فـإن قبلـه ركـوع وقيـام بعـده وجلـوس  فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ))

(( فـإذا سـجدوا دها: أنه ال جيب التشهد وال السالم ، ال التشهد وال التسليم ؛ لقولـه: ومن فوائ بني السجدتني .

فيقـال: نعـم هــذا ظـاهر اآليـة ؛ لكـن الشــريعة يكمـل بعضـها بــبعض ، وقـد قـال عبــد اهللا  فليكونـوا مـن ورائكــم  ))

اهللا عنـه بأنـه فريضـة ؛  " فصـرح عبـد اهللا رضـي " كنا نقول قبل أن يفرض علينـا التشـهدبن مسعود رضي اهللا عنه 



ومـن فوائـدها: أي أمتـوا صـالم .  (( إذا سـجدوا ))والنصوص يكمل بعضها بعضا ؛ وعلى هـذا فنقـول إن قولـه: 

 (( فليكونوا مـن ورائكـم ))توجيه املصلني صالة اخلوف إىل أن يكونوا من وراء املصلني ليحموا ظهورهم ؛ لقوله: 

أمـامهم ووجـوههم حنـو العـدو ؟ قلنـا: هـذا غلـط ؛ ألـم إذا كـانوا أمـام املصـلني فإن قال قائل: ملاذا ال يكـون مـن  .

فـإم يشوشـون علـى املصـلني السـيما وأن وجـوههم ســتكون موجهـة لوجـوه املصـلني ، وأيضـا فـإن وجـوه املصــلني ال 

 ائهـم حـىت ال .ن أن يكونـوا مـن ور حاجة إىل أن يكون هؤالء يف جهـتهم ؛ ملـاذا ؟ ألـم يـروم ؛ لكـن هـم حمتـاجو 

ومــن فوائــدها: أن اآلخـرين يصــلون اجلماعــة يعــين الــذين أرادوا أن  أحـد يف حــال الســجود أو يف حــال القيـام أيضــا .

يعين إذا ختلفـوا عـن اإلمـام واإلمـام قـد قـام اآلن إىل الثانيـة  (( فإذا سجدوا ))يتموا الصالة يصلون مجاعة ؛ لقوله: 

فـإم يتمــون مجاعــة  ؟ فيقـال: نعــم هــذا ظــاهر اآليـة لكنــه لــيس صـرحيا ؛ وهلــذا الظــاهر أــم يتمـون فــرادا ، كــل يــتم 

الثانيـة ؛ مــن ومـن فوائـدها: أن املشــروع لإلمـام يف صـالة اخلـوف إطالـة الركعـة  .لنفسـه مث يـذهبون مجيعـا إىل امليـدان 

أين يؤخذ ؟ من فعل ؛ ألـم إذا كانـت الطائفـة األوىل سـوف تنهـي صـالا مث تـذهب مث تـأيت الثانيـة مث تـدخل مـع 

ومــن فوائــدها: جــواز  ، وهــو كــذلك . فســيكون الوقــوف ، ســيكون الوقــوف طــويال اإلمــام وينتظــر أحــد يقــرأ الفاحتــة

ائفة األوىل انفردت وأمتت صالا ؛ فإذا حصـل لإلنسـان عـذر ال انفراد اإلنسان عن اإلمام لعذر ؛ وجهه ؟ أن الط

يستطيع معه إمتام صالته مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويتمم صالته إن كان يسـتفيد ـذا 

يف هـذه  االنفراد حبيث يكـون صـالته مـع اإلمـام أطـول مـن صـالته إذا انفـرد . ويـأيت إن شـاء اهللا تعـاىل بقيـة البحـث

(( وإذا كنـت فـيهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبـارك وتعـاىل:  اآلية الكرمية . باقي الفوائد ؟ طيب .

مشــروعية صــالة اخلــوف علــى هــذا الوجــه وذكرناهــا ؛ مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة:  فأقمــت لهــم الصــالة ... ))

خلـوف إال إذا كـان فيهـا الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وبينـا وذكرنا أن بعـض العلمـاء قـال إنـه ال تشـرع صـالة ا

أخــذنا بعــض الفوائــد ؛ أخــذناها ؟ وصــلنا أربعــة عشــر مخســة عشــر ، املهــم  ضــعف هــذا القــول ؛ ألــيس كــذلك ؟ .

بشــرط أن يســتفيد مــن انفــراده ؛ أتعرفــون هــذا الشــرط ؟  نفــراد اإلنســان عــن اإلمــام لعــذرجــواز ا وصــلنا إىل أيــش ؟

أن يستفيد من انفراده يعـين أنـه لـو بقـي مـع اإلمـام لتـأخر أكثـر فهـو يريـد أن يقتصـر علـى الواجـب ويسـرع ، بشرط 

هـــذا معـــىن اشـــرتاط أن يســـتفيد مـــن انفـــراده ؛ اإلمـــام يـــأيت بالواجـــب واملســـتحب فيتـــأخر وهـــو يريـــد أن خيلـــص عـــن 

ي عن هـذا املنفـرد باإلسـراع فإنـه ال جيـوز الواجب وينصرف هذا مستفيد ؛ أما إذا كان اإلمام يسرع وال يتميز عنه أ

ومن فوائد هذه اآلية الكرميـة: جـواز إقامـة مجـاعتني للحاجـة يف مكـان واحـد  أن ينفرد ألنه ال يستفيد من االنفراد .

، جواز إقامة مجاعتني يف مكان واحد للحاجة ؛ وجهـه ؟ مثـال احلاجـة أن يكـون املسـجد ضـيقا كاملسـاجد الـيت يف 

املصـــلون وال يتمكنـــون مـــن املتابعـــة يف الســـوق ، فنقـــول ال بـــأس أن م بالباعـــة واملشـــرتين فـــال يســـعهم الســـوق املـــزدح



أن اإلنســان جيــب أن يكــون حــذرا كلمــا دعــت ومــن فوائــدها:  تصـلي اجلماعــة األوىل مث تــأيت مجاعــة أخــرى بعــدها .

الطائفـة األوىل مل يأخـذ بـذلك  حـذرهم ))(( وليأخذوا احلاجة إىل احلذر ؛ وجهه ؟ أن اهللا قال يف الطائفة الثانية: 

وقد ذكرنا الفرق بني هذا وهذا ؛ وما هو يـا خالـد ؟ ألن األعـداء ال ميكـن أن يهـاجم علـيهم حـال صـالم ؛ هـذه 

ـــا هـــذه ؟ الفـــرق األول أن الطائفـــة األوىل تشـــغلت بالصـــالة يف وقـــت ال ميكـــن أن  واحـــدة ؟ مـــن يعـــرف ؟ مـــا ذكرن

والفرق الثانية اليت دخلت يف حال عرف العدو أم مشـتغلون بصـالم فـرأى الفرصـة يف يستعد العدو ملهامجتهم ؛ 

ومنــف وائــدها: أن الطائفــة الثانيــة أدركــت مجيــع الصــالة خبــالف الطائفــة األوىل ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟  الكــر علــيهم . 

ويتفـرع  . مـن ورائكـم ))(( فـإذا سـجدوا فليكونـوا وقـال يف األوىل:  (( فليصـلوا معـك ))ظرف ، ألن اهللا قـال: 

على هذه الفائدة: عدل الشـريعة اإلسـالمية ؛ ووجهـه أن الطائفـة األوىل ملـا أدركـت فضـل تكبـرية اإلحـرام مـع اإلمـام 

ومــن فوائــدها: أن أعــداء  عوضــت الثانيــة بكوــا أدركــت الصــالة مــع اإلمــام ، وهــذا الشــك أنــه مــن عــدل الشــريعة .

(( ود الـذين كفـروا لـو تغفلـون عـن حينـون الفـرص ؛ األخ يبـني لنـا مـا أخـذنا ؟ املسلمني يرتبصـون ـم الـدوائر ويت

هــل يؤخــذ مــن هــذا أن أعــداء اإلســالم يســتغفلون أهــل  . أســلحتكم وأمتعــتكم فيميلــون علــيكم ميلــة واحــدة ))

ال القتـال العلم الذين يبينون للنـاس فضـائل اإلسـالم وقبـائح الكفـر ؟ نعـم ميكـن ، يقـال: إذا كـانوا يسـتغفلون يف حـ

ومـــن فوائـــدها: أن  ا معـــايبهم .يبينـــو يـــردوا علـــيهم وال فكـــذلك أيضـــا يف حـــال الســـلم يســـتغفلوم مـــن أجـــل أن ال 

وهــذا  (( ليميلــوا علــيكم ميلــة واحــدة ))األعــداء أعــداء املســلمني حيبــون اإلجهــاز علــى املســلمني بســرعة ؛ لقولــه: 

أرسـل جيوشــها اجلـرار العظيمـة وقــال إنـه سـوف حيســم  هـو مـا صـنعه اخلبيــث رئـيس روسـيا بالنســبة للشيشـان حيـث

املوقف بسـرعة ، فسياسـة كفـار إذا واحـد مـن أول أمـر وآخـر أمـر يريـدون القضـاء بسـرعة مـرة واحـدة ؛ ألن التبـاطؤ 

ومــــن فوائــــدها: نفــــي اإلمث إذا حصــــل أذى حبمــــل  يــــؤدي إىل فــــوات الفرصــــة عنــــدهم فيقولــــون ال نفــــوت الفرصــــة .

 . وال جنــاح علــيكم إن كــان بكــم أذى مــن مطــر أو كنــتم مرضــى أن تضــعوا أســلحتكم )) ((الســالح ؛ لقولــه: 

(( وال جناح علـيكم إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو كنـتم ومن فوائدها: وجوب محل األسلحة ؛ وجهه ؟ لقوله: 

  واجب .فنفى اجلناح مىت ؟ عند التأذي ؛ فدل ذلك على أنه إذا مل يكن تأذي ف مرضى أن تضعوا أسلحتكم ))

ـــه: ومـــن فوائـــدها:  ـــنجس يف هـــذه احلـــال ؛ مـــن أيـــن نأخـــذها ؟ لقول (( وليأخـــذوا حـــذرهم جـــواز محـــل الســـالح ال

يتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن  من هنا أمر بأخذ األسلحة مطلقا مع أـا أحيانـا تكـون ملوثـة بالـدم . وأسلحتهم ))

جهـــه ؟ إذا جـــاز محـــل الســـالح الـــنجس جـــاز ثـــوب مـــن مل جيـــد إال ثوبـــا جنســـا فإنـــه يصـــلي فيـــه وال إعـــادة عليـــه ؛ و 

النجس عند احلاجة ؛ ألنه لو مل جتز الصـالة فيهـا لوجـب وضـعها ؛ وهـذا هـو القـول الـراجح خالفـا ملـن قـال مـن مل 

جيــد إال ثوبــا جنســا فإنــه يلزمــه أن يصــلي فيــه ويعيــد ؛ وهــذا قــول ضــعيف وال ميكــن أن يوجــب علــى عبــاده العبــادة 



وهــل يشــمل هــذا أخــذ  (( وخــذوا حــذركم )) .وجــوب أخــذ احلــذر مــن الكفــار ؛ لقولــه: : ومــن فوائــدها مــرتني .

ومـن فوائـدها: ديـد الكفـار  احلذر من هؤالء الكفار اليوم ؟ نعم ؛ قياسا أو دخوال يف اللفظ ؟ دخوال يف اللفـظ .

ما معىن مهينـا ؟ مـذل ، يعـين ملحـق اهلـوان بـه ؛  (( إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا ))مبا أعد اهللا هلم ؛ لقوله: 

 الصـالة قضـيتم (( فـإذاتفسـري اآليـة:  وقد ذكرنـا هـل هـذا العـذاب يف الـدنيا أو يف اآلخـرة وبينـا أنـه فيهمـا مجيعـا .

 المــؤمنين علــى كانــت الصــالة إن الصــالة فــأقيموا اطمــأننتم فــإذا جنــوبكم وعلــى وقعــودا قيامــا اهللا فــاذكروا

ــا (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا قيامــا مث قــال اهللا عزوجــل وهــو بــدأ الــدرس الليلــة قــال:  . ا ))موقوتــ كتاب

القضــاء يــراد بــه اإلمتــام يف اللغــة العربيــة ، يــراد بــه اإلمتــام أي أمتمــتم ويــأيت القضــاء وقعــودا وعلــى جنــوبكم ... )) 

أي فـإذا أمتمـتم  أي أمتهـن ضـاهن سـبع سـموات ))(( فقمبعىن اإلمتام يف عـدة مواضـع مـن القـرآن مثـل قولـه تعـاىل: 

الصالة وأيتموها فاذكروا اهللا قياما وقعودا ؛ نأخذ اإلعراب قبل الـذي نريـد أن نتبعـه إن شـاء اهللا : إذا أداة الشـرط 

وقــرن بالفــاء ألنــه طلــب ، واجلملــة الطلبيــة إذا وقعــت  (( فــاذكروا اهللا ))، وفعــل الشــرط قضــى ، وجــواب الشــرط 

حال من الفاعل يف اذكروا يعين حال كـوم قيامـا وقعـودا ؛  (( قياما ))للشرط وجب اقرتاا بالفاء ؛ وقوله:  جوابا

الــواو هنــا هــل هــي مبعــىن أو يعــين قيامــا أو قعــودا ؟ أو هــي ملطلــق اجلمــع أي اذكــروا اهللا يف حــال قيــامكم ويف حــال 

وعلـى هـذا فيكـون اجلـار واـرور  (( قيامـا ))احلـال معطوفـة علـى (( وعلـى جنـوبكم )) قعودكم ؟ الثاين أحسن ؛ 

(( فــإذا اطمــأننتم فــأقيموا يقــال يف مجلــة:  (( فــإذا اطمــأننتم فــأقيموا الصــالة ))علــى احلــال ؛ يف موضــع نصــب 

(( فإذا قضيتم الصالة فـاذكروا اهللا )) ؛ (( إن الصـالة كانـت علـى المـؤمنين كتابـا ما قيل يف قولـه:  الصالة ))

خـرب ثـاين وال يصــح  (( موقوتــا ))خـرب كـان ، و (( كتابــا ))موضـع اجلملــة ممـا قبلهـا أـا تعليــل ؛ وقولـه:  ))موقوتـا 

أي فــرغتم منهــا ، والصــالة هنــا أل  (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا ))يقــول اهللا عزوجــل:  أن تكــون صــفة .

دبـر كـل صـالة إمنـا تكـون دبـر الصـلوات املكتوبـة فيها للعهد وليست للجنس ؛ وإمنا قلنا ذلك ألنه ال يشـرع الـذكر 

(( وإذا كنـت فـيهم فأقمـت لهـم الصـالة ؛ وعلى هذا فأل للعهد الذهين وإن شئت فقل الذكري ؛ ألن اهللا قـال: 

أمـــر اهللا تعـــاىل بـــذكره وهـــذا جممـــل مل يبـــني كيـــف يـــذكر وال يف مـــاذا يـــذكر ؛  (( فـــاذكروا اهللا قيامـــا ))؛ وقولـــه:  ))

(( فـاذكروا اهللا ومل يبـني والسـنة بينـت ذلـك ؛ وقولـه:  (( أقيموا الصـالة ))ينت ذلك ؛ فهو كقوله: ولكن السنة ب

هــل املــراد اذكــروه باللســان ؟ أو بالقلــب واللســان ؟ أو بالقلــب فقــط ؟ بالقلــب واللســان ، هــذا هــو املطلــوب ؛  ))

(( وال تطـع مـن أغفلنـا قلبـه ؛ لقوله: لكن من ذكر بلسانه حصل املقصود إال أنه ناقص ؛ ألن الذكر ذكر القلب 

بيـان للحـال الــيت يـذكر اإلنسـان فيهـا ربــه  (( قيامـا وقعـودا وعلــى جنـوبكم ))؛ وقولـه:  عـن ذكرنـا واتبـع هــواه ))



فعـل مـن الطمأنينـة ، والطمأنينـة هـي زوال  (( فإذا اطمأننتم ))بعد الصالة أنه على أي حال فليذكر اهللا ؛ وقوله: 

أي أدوهـــا تامـــة كمـــا  (( فـــأقيموا الصـــالة ))ملـــراد بالطمأنينـــة هنـــا زوال اخلـــوف والعـــدو ؛ وقولـــه: القلـــق ؛ وهـــذا وا

يعين من مجلـة إقامـة الصـالة أن  (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))مث قال:  تؤدوا قبل اخلوف .

 . انـت علـى المــؤمنين كتابـا موقوتــا ))(( إن الصــالة كتـؤدى يف وقتهـا بـدليل مجلــة تعليليـة بعـد ذلــك وهـي قولـه: 

 إن الصـالة فـأقيموا اطمأننتم فإذا جنوبكم وعلى وقعودا قياما اهللا فاذكروا الصالة قضيتم (( فإذافوائد اآلية: 

أفــادت اآليــة الكرميــة فوائــد ؛ منهــا: األمــر بــذكر اهللا بعــد انتهــاء  . موقوتــا )) كتابــا المــؤمنين علــى كانــت الصــالة

فــإن قــال قائــل: مــا اجلمــع بــني هــذه اآليــة وبــني آيــة  . (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا ))الصــالة ؛ لقولــه: 

علكـم (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثيرا لاجلمعة حيث قال: 

مــن البيـــع  ؟ قلنــا: اجلـــواب هــو أن لكـــل مقــام مقـــال ، أن لكــل مقــام مقـــاال ؛ ففــي ســـورة اجلمعــة منـــع تفلحــون ))

والشــراء بعــد نــداء اجلمعــة حــىت يصــلوا فكــأن النــاس حمبوســون عــن البيــع والشــراء مــدة الصــالة ، فكــان مــن أهــم مــا 

واألمـر يف قولـه:  ض وابتغـوا مـن فضـل اهللا ))(( فانتشـروا فـي األر يكون عندهم أن يطلق حسـبهم ؛ وهلـذا قـال: 

ليس للوجوب وال لالستحباب ولكنه لإلباحة كمـا سـيأيت إن شـاء اهللا تعـاىل ؛ أمـا هنـا  (( فانتشروا في األرض ))

ومن فوائدها: أنه ال يشرع الدعاء بعـد  فليس هناك أمر للحضور إىل الصالة وترك البيع والشراء فلهذا بدأ بالذكر .

  ومل يقل: فادعوا اهللا .(( فإذا قضيتم الصالة فاذكروا )) ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: التسليم 

فـإن قـال قائــل: ألـيس مـن املشــروع أن اإلنسـان إذا ســلم اسـتغفر ثالثـا ؟ قلنــا: بلـى ؛ لكـن هــذا االسـتغفار اســتغفار 

  حملو ما عسى أن يكون يف الصالة من تفريط أو إخالل ؛ فهو يف احلقيقة تابع له  



فـإن قـال قائــل: ألـيس مـن املشــروع أن اإلنسـان إذا ســلم اسـتغفر ثالثـا ؟ قلنــا: بلـى ؛ لكـن هــذا االسـتغفار اســتغفار 

؛ وهلــذا كــان مــن األفضــل أن  حملــو مــا عســى أن يكــون يف الصــالة مــن تفــريط أو إخــالل ؛ فهــو يف احلقيقــة تــابع لــه

بعـد الصـالة ال  ومـن فوائـدها: أن الـذكر . يبادر ا اإلنسان قبل الذكر حىت يزيل ما يف الصالة من إخالل وتقصري

(( قيامـــا وقعـــودا وعلـــى ؛ لقولـــه: نســـان أن جيلـــس حـــىت ينهيـــه بـــل لـــه أن يـــذكر ولـــو كـــان قـــد انصـــرف يشـــرتط لإل

ا: أن الـــذكر ال يـــنقص إذا قعـــد اإلنســـان مـــن قيـــام أو قـــام مـــن قعـــود أو ومـــن فوائـــده علـــى أي حـــال . جنـــوبهم ))

اضــطجع ؛ وهــذا هــو األصــل أنــه ال يــنقص لكــون اإلنســان قائمــا أو قاعــدا أو مضــطجعا اللهــم إال أن يرتتــب علــى 

ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط لـه ؛ لكـن الغالـب أن القاعـد أخشـع ألن القـائم لـيس يقـوم ويقـف سـوف ميشـي 

(( فـإذا من فوائدها: أن الواجب إذا زال اخلوف أن تعاد إقامة الصالة على ما كانت عليه حني األمـر ؛ لقولـه: و  .

فـإن  ألن كتابـا مبعـىن فرضـا . (( كتابـا ))؛ لقـول:  ومن فوائـدها: أن الصـالة فـرض ) .اطمأننتم فأقيموا الصالة  )

فهـل ظـاهره أن غـري املـؤمنني ال جتـب علـيهم الصـالة ؟  ن ))(( كانت على المـؤمنيقال قائل: يف اآلية الكرمية فيها 

قلنـا: نعـم ، غــري املسـلمني ال جتــب علـيهم الصـالة مبعــىن أـم ال يطــالبون ـا بـل يقــال: أسـلموا مث صــلوا ؛ وهلـذا لــو 

فـــإن قـــال قائـــل: هـــل يف هـــذه اآليـــة دليـــل علـــى مـــن قـــال إن الكفـــار ال  صـــلى وهـــو بـــاق علـــى كفـــره مل تقبـــل منـــه .

(( إال طبون بفــروع اإلســالم ؟ نقــول: نعــم اســتدلوا بــه ؛ لكــن اســتدالهلم ال يتعــني ؛ لقولــه تعــاىل يف ســورة املــدثر خيــا

(( يعين أي شـيء أدخلكـم يف النـار ؟  أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن النعيم ما سلككم في سقر ))

اإلســالم ، وهــذا هــو احلــق ؛ لكــنهم ال فــدل هــذا علــى أن الكفــر خمــاطبون بفــروع  قــالوا لــم نــك مــن المصــلين ))

وهـذا ممـا  (( موقوتـا ))ومن فوائدها: أن الصـالة موقتـة ؛ لقولـه:  يلزمون ا على كفرهم بل يقال أسلموا مث صلوا .

يوجب أن جيتمع النـاس عليهـا ألـا لـو كانـت غـري موقتـة الختلـف النـاس هـذا يصـلي يف الصـباح وهـذا يف الظهـر و 

ن ســبع عشــرة ركعــة يف أي وقــت شــاءوا ؛ لكــن مــن أجــل أن يكــون النــاس متحــدين يف وقــت هــذا يف العصــر ويصــلو 

واحد حدد األوقات ؛ وهذه اآلية كما ترون مطلقة مل يبني فيها الوقت لكن بينته السـنة تفصـيال وبينـه القـرآن بنـوع 

يل وقـرآن الفجـر إن (( أثم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق اللمن اإلمجال يف موضع آخر ، مثل قوله تعـاىل: 

هـذه  (( لـدلوك الشـمس إلـى ))فإن هذه اآليـة انتظمـت أوقـات الصـلوات اخلمسـة  قرآن الفجر كان مشهودا ))

قال بعض املعربني إن الالم يف قوله " لـدلوك " مبعـىن مـن بـدليل الغايـة ، فيكـون معـىن اآليـة: مـن دلـوك الشـمس إىل 

الليــل شــدة ظالمــه ، وأشــد مــا يكــون ظالمــا ؟ منتصــف الليــل ؛ غســق الليــل ؛ ودلــوك الشــمس هــو زواهلــا ، وغســق 

ألن منتصــف الليــل أبعــد مــا تكــون الشــمس علــى األرض ؛ إذا يف اآليــة الكرميــة حــددت الوقــت مــن زوال الشــمس 

إىل غســق الليــل ؛ لكــن اهللا جعلــه وقتــا وقــت ألن هــذه األوقــات األربعــة كلهــا متــوال ، خيــرج وقــت الظهــر بــدخول 



ووقــت العشــاء خبــروج وقــت املغــرب إىل منتصــف الليــل ، فمــا بعــد  العصــر ت املغــرب خبــروج وقــتوقــوقــت الظهــر و 

منتصـف الليــل لـيس وقــت ، مـن نصــف الليــل إىل طلـوع الفجــر لـيس وقــت ؛ وهلــذا لـو أن املــرأة طهـرت بعــد نصــف 

دا علــى هــذا : وقــت الليـل مل يلزمهــا صــالة العشــاء وال صـالة املغــرب بــاألوىل ؛ لكــن السـنة فســرت أيضــا تفســريا زائـ

الظهــــر مــــن زوال الشــــمس إىل أن يصــــري ظــــل كــــل شــــيء مثلــــه بعــــد يفء الــــزوال ؛ والعصــــر إىل اصــــفرار الشــــمس ، 

والضــرورة إىل الغــروب ؛ واملغــرب إىل غــروب الشــفق األمحــر ؛ والعشــاء إىل نصــف الليــل كمــا ثبــت ذلــك يف صــحيح 

ومـن فوائـدها: اإلشـارة إىل أن الوقـت مقـدم علـى  مسلم من حديث عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنـه .

مجيع الشروط ؛ وجهه ؟ أن اهللا تعاىل ملا ذكر صالة اخلـوف مث صـالة األمـن بـني أن هـذا مـن أجـل مراعـاة الوقـت ، 

واألمــر كــذلك أي أن الوقــت مقــدم علــى مجيــع الشــروط ؛ وهلــذا إذا مل جتــد مــاء مــاذا تصــنع ؟ تــيمم حــىت تصــلي يف 

جتــد مــاء وال ترابــا صــلى علــى حســب حالــك ، إذا مل جتــد ثوبــا تســرت بــه العــورة صــل علــى حســب  الوقــت ، إذا مل

ومـن فوائـدها: أن اإلنسـان لـو قـدم  حالـك وال تنتظـر حـىت حتصـل علـى ثـوب ؛ ألن الوقـت مقـدم علـى كـل شـيء .

الصالة كلها أو جزءا منها ولو يسريا على الوقت فإا ال تصـح ؛ وهلـذا لـو كـرب لصـالة املغـرب قبـل مغيـب الشـمس 

مبقــدار التكبــرية فإــا ال تصــح ؛ إن أخــر الصــالة عــن وقتهــا ؟ فــإن كــان لعــذر صــحت ، ودليــل هــذا قولــه صــلى اهللا 

وإن كـان لغـري عـذر فقـد اختلـف العلمـاء  رهـا )( مـن نـام عـن صـالة أو نسـيها فليصـلها إذا ذكعليه وآلـه وسـلم: 

يف هــذه املســألة ؛ فجمهــورهم علــى أنــه يلزمــه أن يصــلي ؛ وقــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا ال يلزمــه أن يصــلي بــل وال 

تصح الصالة منه ؛ وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب ؛ ولكننـا نقـول لـه ال تصـلي ال ختفيفـا عليـه ولكـن عقوبـة لـه 

منه إذ لـو قبلـت الصـالة بعـد وقتهـا ممـن أخرهـا عـن وقتهـا عمـدا مل يكـن للتهديـد فائـدة ؛ وقـد قـال  ألنه غري مقبول

وعليـه فـإذا جاءنـا رجـالن بعـد طلـوع  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يســأالن أيصــلي صــالة الفجــر بعــد الشــمس أحــدمها تــرك صــالة الفجــر عمــدا والثــاين تركهــا نومــا لعــدم مــن يوقضــه ف

طلــوع الشــمس أو ال ؟ مــاذا نقــول ؟ نقــول: أمــا مــن غلبــه النــوم فيصــلي ؛ وأمــا الثــاين فــال يصــلي ؛ كيــف تســهلون 

ؤاخــذون النــائم ؟ نعــم نقــول مل نتســاهل معــه ومل نيســر لــه بــل هــذا عقوبــة لــه أن اهللا ال يقبــل منــه لــو علــى املتعمــد وت

  ود اهللا .صلى ألف مرة ؛ ألنه متعد حلد

  ما هو األوىل يف الذكر بعد الصالة هل يكون يف نفس املكان الذي صلى فيه ؟ السائل :

األوىل أن يذكر اهللا تعاىل يف مكانه ألن هذا أقرب إىل القيـام ـذا الـذكر ؛ ألن الغالـب إذا مشـى اإلنسـان  الشيخ :

  ه هذا أفضل الشك .وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك ؛ لكن يف مكان

  



(( فـــإذا قضـــيتم الصـــالة فـــاذكروا اهللا قيامـــا وقعـــودا وعلـــى كثـــري مـــن الصـــوفية يســـتدل بقولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  على بدعتهم يف ذك اهللا تعاىل ؟  جنوبكم ... ))

أي نعم ؛ اآلية جاء يف األحوال هذه على حسـب حـال اإلنسـان ؛ والـواو ملطلـق اجلمـع وقـد ذكـرت لكـم  الشيخ :

أنه حيتمل أن تكون الواو مبعىن أو وليس املعىن أنت تقـول: احلمـد هللا ، وأنـت واقـف ؛ سـبحان اهللا ، وأنـت جـالس 

  ؛ واهللا أكرب ، وأنت مضطجع ؛ ما أحد يقول هذا ؛ السنة تبني وتفسر .

  هل يقال إن الوقت مقدم على اخلشوع يف الصالة  ؟ السائل :

اخلشوع يف الصالة ؛ وهلذا لو أن اإلنسـان وضـع بـني يديـه طعـام والوقـت ضـيق أي نعم مقدم الوقت على  الشيخ :

  فهو إما أن يأخذ من الطعام ويرتك الوقت وإما أن يصلي مع انشغال قلبه ، نقول صل .

مــا حكــم مــن إذا مســع األذان الثــاين يف الفجــر ال يســتيقظ ويواصــل النــوم بنيــة االســتيقاظ بعــد ذلــك لكــن  الســائل :

  اس ؟يغلبه النع

شـوي ؛ فينظـر إذا كـان ممـن يغلبـه النـوم  س يقول نعـم مـادام أذن الفجـر أريـدهذا حسب حاله ، بعض النا الشيخ :

  فال يفعل .

 ال مـا اهللا مـن وترجـون تـألمون كمـا يـألمون فإنهم تألمون تكونوا إن القوم ابتغاء في تهنوا (( والتفسري اآلية: 

ملـا ذكـر صـالة اخلـوف ومـا  (( وال تهنـوا فـي ابتغـاء القـوم ))قـال اهللا تعـاىل:  . حكيما )) عليما اهللا وكان يرجون

يرتتب عليهـا ووجـوب أخـذ احلـذر مـن أعـدائنا وأن أعـداءنا لنـا أعـداء عـداوم بينـة وذكـر مـا يتعلـق بـذلك يف قولـه: 

ضـــعفوا ، وال ناهيـــة أي ال ت (( وال تهنـــوا فـــي ابتغـــاء القـــوم )) (( ال تهنـــوا ))قـــال:  (( فـــإذا قضـــيتم الصـــالة ))

؛ مث بــني أي يف طلــب القــوم ، والقــوم هــم أعــداء املســلمني  (( فــي ابتغــاء ))وحــذفت النــون أجــل النهــي ؛ وقولــه: 

 (( إن تكونوا تـألمون فـإنهم يـألمون كمـا تـألمون ))سبحانه وتعاىل أنه ال وجه للوهن والضعف يف طلبهم فقال: 

تأملتم منهم فإم هم أيضا يتأملون منكم كما تتأملون منهم ؛ وهـذا فيـه  ، وإذا يعين هم يطلبونكم ويريدون إيالمكم

(( وترجـون مـن التسلية للمجاهدين املقاتلني ؛ ولكن الفرق بيننا وبينهم فـرق كبـري أبعـد ممـا بـني السـماء واألرض ؛ 

ترجـون ثـواب اآلخـرة ؛ هـم وجل و  أنتم ترجون من اهللا النصر الذي وعدمت به إذا اتقيتم اهللا عز اهللا ما ال يرجون ))

قــد ال يرجــون ثــواب اآلخــرة قطعــا ، والنصــر قــد يرجونــه وقــد ال يرجونــه ، وإذا رجــوه فإمنــا يريــدون االنتصــار عصــبية 

ألوطام وقومهم ؛ فصار فرق عظيم بني هؤالء وهؤالء ؛ وهلذا ملا نادى أبو سفيان يوم أحد فقال " يـوم بيـوم بـدر 

فقـالوا " ال سـواء قتالنـا يف اجلنـة وقـتالكم يف النـار " ؛ فـإذا كنـا نسـاويهم يف األمل  واحلرب سجال " أجابه الصحابة

أمل اجلــراح وأمل القتــل وأمل فقــد املــال وغــري ذلــك ليكنــا مســاويهم يف هــذا فإننــا منتــاز مــنهم فإننــا نرجــوا مــن اهللا مــا ال 



 (( ترجـون مـن اهللا مـا ال يرجـون ))لـه: يرجون فكيف يكونون هم أقوياء يف طلبنا وحنن ضعفاء هذا ال يليق ؛ وقو 

(( وكـان تطعمون فيمـا عنـد اهللا مـن الثـواب والنصـر وهـم ال يطمعـون يف ذلـك ألن قلـوم خاليـة مـن اهللا عزوجـل ؛ 

(( كـان اهللا غفـورا رحيمـا )) (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا هذه مثل هذا يقع يف القـرآن كثـريا  اهللا عليما حكيما ))

ال ؟ أو كــان وال يــزال ؟ كــان وال يــزال ؛  وهلــذا نقــول إن " كــان " هنــا مســلوبة الزمــان يعــين ال فهــل هــو كــان وز  ))

ال خيفـى  (( عليمـا حكيمـا ))تدل على املضي وإمنا تدل على حتقـق األمـر ووقوعـه ال علـى أنـه كـان فـزال ؛ وقولـه: 

ويشـمل اخلفـي اجللـي ،  ستقبل فال جيهلعلينا مجيعا أن علم اهللا سبحانه وتعاىل واسع يشمل املاضي فال ينسى وامل

ويشــمل مــا يف حقــه وحــق عبــاده ؛ فهــو يعلــم ســبحانه وتعــاىل مــاذا جيــري علينــا غــدا ومــاذا يعمــل ويعلــم مــا ســيفعله 

سبحانه وتعاىل هو بنفسه غدا ومـا ال يفعلـه ؛ فعلـم اهللا واسـع ؛ مث إن علـم اهللا متعلـق بالواجـب واجلـائز واملسـتحيل 

الصــفة ـ أعــين صــفة العلــم ـ مــن أوســع الصــفات ، متعلــق بالواجــب واجلــائز يعــين املمكــن  ؛ ولــذلك تعتــرب هــذه

واملستحيل ؛ تعلـق بالواجـب كعلمـه جـل وعـال بذاتـه وأمسائـه وصـفاته ؛ تعلـق بـاملمكن هـو تعلقـه مبـا حيـدث يف هـذا 

و كـان فيهمـا آلهـة إال اهللا (( لالكون ؛ ألن كل الكون من باب اجلائز ؛ تعلق باملستحيل مثل قوله تبارك وتعاىل: 

فهنا حكم جل وعال أنه لو كان يف السـموات واألرض آهلـة إال اهللا لفسـدتا ؛ ووجـود ذلـك مسـتحيل ،  لفسدتا ))

فـإذا قـال قائـل:  ومع هذا علـم اهللا بنتائجـه مـع أنـه مسـتحيل ؛ فاحلاصـل أن علـم اهللا عزوجـل مـن أوسـع الصـفات .

ء علــى مــا هــو عليــه إدراكــا جازمــا ، إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه إدراكــا مــا هــو العلــم ؟ قلنــا: هــو إدراك الشــي

جازما ، وال حنتاج أن نقول مطابقا ألننا قلنا إدراك الشيء على مـا هـو عليـه فيغـين عـن كلمـة مطابقـا ، هـذا علـم ؛ 

وإدراك  فعدم اإلدراك بالكليـة ؟ جعـل ؛ وإدراك الشـيء علـى خـالف مـا هـو عليـه جهـل أيضـا لكنـه جهـل مركـب ؛

الشــيء بــال جــزم بــل بشــك ؟ ظــن أو شــك أو وهــم ؛ فمــا غلــب علــى الظــن فهــو ظــن ، ومقابلــه الــوهم ، ومــا تــردد 

يصــلح أن تكــون صــفة مشــبهة مــن احلكمــة ، وأن تكــون اســم فاعــل  (( حكيمــا ))وقولــه:  األمــر فيــه فهــو شــك .

أنه مىت احتمـل اللفـظ معنيـني ال يتنافيـان حول إىل فعيل من احلكم ؛ فهي من باب املشرتك ؛ والقاعدة يف التفسري 

فإنه حيمل عليهما مجيعا ؛ فعليـه نقـول: احلكـيم مـن احلكمـة ومـن احلكـم ؛ مث نقـول: حكـم اهللا عزوجـل ينقسـم إىل 

؛ واحلكمـة تنقسـم أيضـا إىل قسـمني: قسمني: حكم كوين وهو ما قضاه كونا ، وحكم شرعي وهو ما قضـاه شـرعا 

ورته اليت خلق عليها أو على صورته اليت شرع ؛ واحلكمـة الثانيـة حكمـة غائيـة مبعـىن حكمة يف كون الشيء على ص

أن الغاية من هذا الشيء حكمة ؛ وحينئذ إذا ضربت اثنني باثنني تبلغ أربعة ؛ حكمة يف الصـورة والغايـة يف احلكـم 

 بآيــات تــدل علــى هــذا ، يف الشــرعي ؛ وحكمــة يف الصــورة والغايــة يف احلكــم الكــوين ؛ اجلميــع أربعــة ؛ فمــثال نــأيت

ــنكم ))ســورة املمتحنــة ذكــر اهللا تعــاىل أحكامــا مث قــال:  وهــذا حكــم شــرعي ؛ ويف  (( ذلكــم حكــم اهللا يحكــم بي



(( فلن أبرح األرض حتى يـأذن لـي أبـي أو يحكـم اهللا لـي وهـو خيـر الحـاكمين سورة يوسف قال أحد إخوته: 

(( ألـيس اهللا بـأحكم و  (( ومـن أحسـن مـن اهللا حكمـا ))هذا أيش ؟ هذا حكم كوين ؛ أما مثل قوله تعـاىل:  ))

ومــا أشــبه ذلــك فالظــاهر أنــه شــامل للحكــم الكــوين والشــرعي ؛ أمــا احلكمــة فــإن اإلنســان إذا تأمــل  الحــاكمين ))

ة حــىت املصـــائب مــن األمــراض واهلـــالك املخلوقــات بعنايــة وعقــل وفهـــم تبــني لــه أنـــه ال يوجــد فيهــا شـــيء إال حبكمــ

وجــل  والفـنت كلهــا حكمـة ؛ لكــن حتتـاج إىل تبــدر وتعمـق ونظــر ال إىل األمـور علــى وجـه ســطحي ، جتـد أن اهللا عــز

(( ظهـر الفسـاد فـي البـر والبحـر بمـا كسـبت قدر هـذا الشـيء حلكـم عظيمـة وال أدل علـى هـذا مـن قولـه تعـاىل: 

واألدلــة علــى هــذا   (( فأخــذناهم بالبأســاء والضــراء لعلهــم يضــرعون ))عــاىل: وقــال اهللا تبــارك وت أيــدي النــاس ))

كثرية مع أا مصائب لكن هلا حكـم ؛ وكـم مـن إنسـان نشـاهد يف وقتنـا احلاضـر حتصـل عليـه املصـيبة إمـا يف نفسـه 

ه أخـوه أو اإلنسـان فيهـا فاسـقا مث حصـل احلـادث مـات فيـيعـود يعـين أنـا أعـرف كـان وإما يف أهله ويكون فاسقا مث 

ـــال هـــذا كثـــرية ؛ كـــذلك يف األمـــور الشـــرعية ال تـــرى شـــيئا شـــرعه الشـــرع إجيـــادا أو إعـــداما إال  ـــوه فاهتـــدى ، وأمث أب

واحلكمة يف ذلك ، يقول بعض أهـل العلـم " إن اهللا مل يـأمر بشـيء فيقـول العقـل ليتـه مل يـأمر بـه ومل ينـه عـن شـيء 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتابـا جملـدات قـال فيـه " موافقـة صـريح فيقول العقل ليته مل ينه عنه " ، وقد ألف شيخ 

العقول لصحيح املنقول " صـريح املعقـول يعـين ؟ العقـل الصـريح السـامل مـن الشـبهات والشـهوات ؛ النقـل الصـحيح 

العقـل ؛ ضعيفة فقد يأيت فيها ما خيـالف ال؟ الكتاب وما صح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ أما األحاديث 

يف حكــم اهللا الشــرعي ويف حكــم اهللا الكــوين ؛ وكــل منهمــا إمــا أن تكــون حكمــة يف الصــورة الــيت هــو  فــإذا احلكمــة

  عليها أو يف الغاية اليت من أجلها حكم اهللا به .

 أراك بمـا النـاس بـين لـتحكم بـالحق الكتـاب إليـك أنزلنـا (( إنـاأعوذ باهللا السميع العليم مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 أنفسـهم يختـانون الـذين عن تجادل رحيما وال غفورا كان اهللا إن اهللا خصيما واستغفر للخآئنين تكن وال هللا

 ال مـا يبيتـون إذ معهـم وهـو اهللا مـن يسـتخفون وال النـاس مـن أثيما يسـتخفون خوانا كان من يحب ال اهللا إن

 اهللا يجـادل فمـن الـدنيا الحيـاة فـي عـنهم جـادلتم هؤالء محيطا هاأنتم يعملون بما اهللا وكان القول من يرضى

  . وكيال )) عليهم يكون من أم القيامة يوم عنهم

: (( وال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظن مـا سـبق أخـذنا فوائـدها وناقشـنا فيهـا ؟ بقيـت فوائـد لقـول اهللا تعـاىل

 تـألمون فـإنهم يـألمون كمـا تـألمون ... ))(( وال تهنوا في ابتغاء القـوم إن تكونـوا تفسري اآلية:  تهنوا ... )) .

يف هذه اآليـة مـن  (( وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))قال اهللا تعاىل:  .

(( إن تكونــوا تــألمون فــإنهم يــألمون كمــا تــألمون الفوائــد ؛ أوال: تشــجيع املســلمني علــى جهــاد الكفــار ؛ لقولــه: 



ومــن فوائــدها: أنــه ينبغــي القــوة واملتابعــة يف طلــب الكفــار  وأال يلحقنــا وهــن ؛  . هللا مــا ال يرجــون ))وترجــون مــن ا

ومـن فوائـدها: أن بـين آدم يف األمـور  أي ال يلحقكـم الـوهن يف ابتغـائهم . (( وال تهنوا في ابتغـاء القـوم ))لقوله: 

حــىت األنبيــاء يف األمــور البشــرية كغــريهم مــن النــاس البشــرية علــى حــد ســواء ، فــإذا كــان الكفــر يتــأمل فــاملؤمن يتــأمل 

ومــن فوائــدها: أنـــه  لكــنهم خيتلفــون عــنهم يف الصــفات املعنويـــة كالصــرب والتحمــل واإلقــدام والعظيمــة وغـــري ذلــك .

؛ مــىت هــذا  (( وترجــون مــن اهللا مــا ال يرجــون ))؛ لقولــه:  ينبغــي لإلنســان إذا عمــل عمــل الصــاحل أن يكــون راجيــا

د ابتغــاء القــوم وطلــبهم ؛ وهكــذا ينبغــي لإلنســان إذا وفقــه اهللا للعبــادة أن يكــون راجيــا أي راجيــا ثوابــه الرجــاء ؟ عنــ

كمــا أن   لقبولبــاألن مــن بشــرى اإلنســان أن يوفــق الــذي بعــده ، فمــن وفــق للعبــادة علــى مــا يرضــي اهللا فهــي بشــرى 

(( ترجـون مـن اهللا مـا وهلـذا قـال:  )(( وقال ربكم ادعوني أستجب لكـم )من وفق بالدعاء فهو بشرى باإلجابـة 

وهـــذا رمبـــا يكـــون هـــو الفيصـــل يف مســـألة تغليـــب الرجـــاء علـــى اخلـــوف فـــإن الســـالكني  اختلفـــوا هـــل  ال يرجـــون ))

وجــل أن يقــدم الرجــاء أو أن يقــدم اخلــوف أو أن يكونــا ســواء ؛ فمــنهم مــن أطلــق أن  األفضــل للســالك إىل اهللا عــز

األفضــل أن يكونــا ســواء كاإلمــام أمحــد رمحــه اهللا ، قــال "اخلــوف والرجــاء مبنزلــة جنــاحي الطــائر إن اخنفــض أحــدمها 

هلـك صـاحبه " ؛ تعلى اآلخر " فالبـد أن يكونـا سـواء وقـال " ينبغـي أن يكـون خوفـه ورجائـه واحـدا فأيهمـا غلـب 

( أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي وأنـا معـه إذا ومن العلمـاء مـن قـال: يقـدم الرجـاء لقـول اهللا تعـاىل يف احلـديث القدسـي: 

؛ ومنهم مـن قـال: يغلـب جانـب اخلـوف حـىت يكـون مبتعـدا ذكرني فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ) 

اخلـوف مـن عقوباـا وآثارهـا السـيئة ؛  والـذي يظهـر يل أن  عن حمارم اهللا ؛ ألن الـذي حيملـك علـى تـرك احملـارم هـو

يقال: إذا فعل احلسنة فـاألوىل أن يغلـب جانـب الرجـاء ، وإذا هـم بالسـيئة فـاألوىل أن يغلـب جانـب اخلـوف ، هـذا 

أحسن ما يكـون ؛ أمـا عنـد املـوت فينبغـي لإلنسـان أن ي غلـب جانـب الرجـاء ألنـه يف هـذه احلـال جيـب أن يكـون 

ومــن  وجــل يف هــذه احلــال ؛ ألنــه أحــوج مــا يكــون للتوبــة يف ذلــك الوقــت . بــة ، توبــة والرجــوع إىل اهللا عــزعنــده تو 

(( مـا ال يرجـون )) فوائد اآلية الكرمية: أن الكـافرين هلـم رجـاء ؛ لكنـه لـيس كرجـاء املـؤمنني ؛ رمبـا يؤخـذ مـن قولـه: 

وجـل:  والسـيما إذا وقـع يف الشـدة ، أرأيـتم قـول اهللا عـزوالكـافر قـد يكـون عنـده توكـل واللجـوء إىل اهللا وافتقـار إليـه 

وجـل  فإذا جلئـوا إىل اهللا وصـدق جلـوئهم أنقـذهم اهللا عـز (( فإذا ركبوا في الفلك دعوا اهللا مخلصين له الدين ))

 وجـل أن يغلبـوا املسـلمني ؛ هنا أيضا رمبا يكون عندهم حـال قتـال املـؤمنني رمبـا يكـون عنـدهم رجـاء يرجـون اهللا عـز

لــيس إثباتــا  (( مــا ال يرجــون ))الســيما إذا كــانوا يعتقــدون أــم علــى حــق ، فعنــدهم رجــاء ؛وقــد يقــال إن قولــه: 

ألصــل الرجــاء مــع االخــتالف يف صــفته بــل هــو نفــي للرجــاء إطالقــا ، وهــذا واقــع يف قــوم ملحــدين ال يؤمنــون بــرب  

ومـن فوائـدها:  فـون بـه ؛ فاآليـة صـاحلة هلـذا وهلـذا .كالشيوعيني مثال فـإن هـؤالء ال يرجـون اهللا أطالقـا ألـم ال يعرت 



، وإثبـات مـا تضـمناه مـن الصـفة  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))إثبات امسني مـن أمسـاء اهللا ، مهـا: العلـيم واحلكـيم 

، فيكــون وهــي العلــم مــن العلــيم واحلكمــة مــن احلكــيم واحلكــم مــن احلكــيم أيضــا ألن احلكــيم ذو احلكمــة واحلكــم 

يـدل  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))فـإن قـال قائـل: هـذا التعبـري  ث صفات: العلم ، واحلكمة ، واحلكم .فيها ثال

علـى أنـه كــان فمضـى ؟ فــاجلواب أن يقـال: ال ؛ ألن كــان هنـا مســلوبة الزمـان وإمنــا أويت ـا لتحقيــق هـذين االمســني 

وجــل يف حكمتــه  : إثبــات كمــال اهللا عــزومــن فوائــدها ومــا تضــمناه مــن صــفة وليســت هــذه للزمــان أنــه كــان وبــان .

تعاىل حيث قرن بني العلـم واحلكمـة إشـارة إىل أن حكمتـه صـادرة عـن علـم وليسـت عـن صـدفة ؛ ألن اإلنسـان قـد 

 يفعـل الفعــل ويكــون حمكمــا متقنــا لكــن علــى غــري علــم بـل صــدفة " رب رميــة مــن غــري رامــي " لكــن حكمــة اهللا عــز

ن فوائدها: أنـه جيـب علينـا التفـويض التـام فيمـا ال نعلـم حكمتـه مـن أحكـام اهللا وم وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه .

الكونيــة أو الشــرعية ؛ وجــه ذلــك ؟ وجــه ذلــك أنــه علــيم  فعنــده مــن العلــم مــا خيفــى علينــا فيخفــى بــه وجــه احلكمــة 

عــن صــفة العلــم  بالنســبة إليــه ألن حكمــة اهللا صــادر عــن علــم ؛ وأظــن أننــا لســنا حباجــة إىل أن نــتكلم كالمــا واســعا

تفسـري  وصفة احلكمة ألن هذا تكرر كثريا وال خيفى على أحد منكم ومن مل يكـن حاضـرا سـابقا فعليـه باألشـرطة .

مث  . خصــيما )) للخــآئنين تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــااآليــة: 

 للخــآئنين تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــاقــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

الضــــمري يعــــود علــــى الــــرب عزوجــــل ؛ ومل يقــــل: إين ، تعظيمــــا لشــــأنه جــــل وعــــال وتعظيمــــا  خصــــيما )) (( إنــــا ))

" (( أنزلنـا إليـك )) للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب ، فالتعظيم هنا لعظمة املنزل ولعظمة املنزل أيضا ؛ وكـذلك 

اخلطـاب للنـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، إليـه مباشـرة وإىل النـاس بواسـطة   (( إليـك ))نا " هنا للتعظيم ؛ وقوله: 

فهـو منـزل إىل الرسـول مباشـرة وإلينـا بواسـطة الرسـول عليـه الصـالة  (( وأنزلنـا إلـيكم نـورا مبينـا ))كما قـال تعـاىل: 

ـــاب ))والســـالم ؛ وقولـــه:  ي بـــذلك لوجـــوه ثالثـــة ؛ الوجـــه األول أنـــه مكتـــوب يف اللـــوح هـــو القـــرآن ، ومســـ (( الكت

(( فمـــن شـــاء ذكـــره فـــي صـــحف مكرمـــة احملفـــوظ ، والثـــاين أنـــه مكتـــوب بأيـــدي املالئكـــة الـــربرة كمـــا قـــال تعـــاىل: 

؛ و الوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس ، و قد سـهل  مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ))

 ذلــك فكــان يكتــب مــن عهــد الرســول عليــه الصــالة والســالم وإىل يومنــا هــذا ؛ وأصــل الكتــب مــن اجلمــعاهللا هلــم 

اجتماع الكلمات واحلروف ؛ ومنه الكتيبة للطائفة اتمعة يف قتال األعداء ؛ وكتاب هنا مبعـىن مكتـوب فهـو فعـال 

الباء هنا إما أن تكون للمصـاحبة وإمـا أن تكـون للتعديـة ، وكالمهـا صـحيح ، فهـو نـازل  (( بالحق ))مبعىن مفعول 

حبق ليس مطلوبا ، ليس مطلوبا بل هو نزل من عند اهللا حقا ، وهـذا اإلثبـات نزلـه مـن عنـد اهللا ؛ كـذلك أيضـا هـو 

و عـدل ، فـاحلق وصـف نازل باحلق ؛ فكل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خربا فهو صدق وإن كـان حكمـا فهـ



للقــرآن يف حــد ذاتــه وأنــه صــدق ومــن عنــد اهللا وفيمــا جــاء بــه ؛ فأخبــاره كلهــا صــدق وأحكامــه كلهــا عــدل ؛ مث مــع 

: (( ولقــد يســرنا ذلــك إذا تــدبر القــرآن جــاعال إيــاه دلــيال علــى احلــق فإنــه البــد أن يهتــدي للحــق ، كمــا قــال تعــاىل

(( لتيســري لفظــه ومعنــاه والعمــل بــه ؛ لكــن حيتــاج إىل تــدبر ؛ إذا  وتيســريه شــامل القــرآن للــذكر فهــل مــن مــدكر ))

لــه معنيــان ؛ املعــىن األول ؟ يعــين أن مــا جــاء بــه فهــو حــق ؛ إن كــان خــربا إن كــان حكمــا ؟ طيــب هــذه  بــالحق ))

واحــدة ، الثــاين ؟ يعــين أنــه نــزل مــن عنــد اهللا حقــا مثــل مــا أقــول لــك مــثال: حصــل كــذا بالتأكيــد ، يعــين مؤكــدا ؛ 

فيكــون احلــق هنــا لــه معنيــان ؛ املعــىن األول أن نزولــه مــن اهللا حــق ، واملعــىن الثــاين أن مــا جــاء بــه القــرآن فهــو حــق ؛ 

بــأي دليــل  (( لــتحكم ))اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم  (( لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك اهللا ))قــال: 

(( لـتحكم بـين  بالقرآن كما أننا حنن نستدل بـالقرآن حيكم ؟ بالقرآن ؛ فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يستدل

حتكـم بيـنهم يف فصـل اخلصـومات أو يف بيـان أحكـام أعمـاهلم أو هـذا وهـذا ؟ هـذا وهـذا ،  الناس بما أراك اهللا ))

فهو حيكم فيفصل بني اخلصوم فيما أره اهللا وكذلك حيكم بني الناس يف أحكام أعماهلم يقـول هـذا حـق هـذا باطـل 

(( أراك اهللا متعلــق بــتحكم أي حتكــم بالــذي أراك اهللا ، و  (( بمــا أراك اهللا ))ومــا أشــبه ذلــك ؛ وقولــه:  هــذا حمــرم

من الرأي أو من الرؤية ؟ أو كالمها ؟ الظاهر كالمها يشـمل هـذا وهـذا ، فيشـمل مـا اسـتنبطه النـيب عليـه الصـالة  ))

مــن الــرأي ، أو مبــا أراه اهللا مبــا تبــني لــه مــن ألفــاظ والســالم مــن القــرآن وإن مل تكــن داللتــه صــرحية بــاللفظ ، وهــذا 

(( وال  وحيتمـــل أن تكـــون اإلراءة هنـــا مبعـــىن العلـــم أي مبـــا أعملـــك ، فتشـــمل املعنيـــني . (( بمـــا أراك اهللا ))القـــرآن 

ملـا ذكـر أن اهللا أنزلـه ، أنـزل عليـك الكتـاب بـاحلق ـاه أن يكـون خصـيما للخـائنني أي  تكن للخـائنين خصـيما ))

وي اخليانــة ، واخليانــة هــي الغــدر يف موضــع األمانــة ، هــذه اخليانــة الغــدر يف موضــع األمانــة وهــي صــفة ذم بكــل لــذ

حال خبالف املكـر واخلديعـة فإـا تكـون أحيانـا مذمومـة وأحيانـا ممدوحـة حممـودة ، إذا كانـت يف موضـع حيصـل فيـه 

اخلداع واملكر فهي مذمومـة ؛ أمـا اخليانـة فلكوـا املكر واخلداع فهي حممودة ، وإذا كانت يف موضع  ال حيصل فيه 

ـــة ؛  ـــاملكر واخلـــداع وال يوصـــف باخليان ـــذلك يوصـــف اهللا ب غـــدرا يف موضـــع االهتمـــام فهـــي مـــذموم بكـــل حـــال ؛ ول

(( ذلـك بـأنهم خـانوا اهللا مـن وقولـه:  (( إن المنافقين يخادعون اهللا وهو خـادعهم ))واذكروا قول اهللا عزوجل: 

(( يخــادعون اهللا ومل يقــل: فخــان ، وكــان مقتضــى املقابلــة أن يقــول: فخــام ، كمــا قــال:  ))قبــل فــأمكن مــنهم 

؛ (( وال تكـن للخــائنين لكـن اخليانـة ملـا كانـت صـفة ذم بكــل حـال صـار اهللا تعـاىل منزهـا عنهـا  وهـو خـادعهم ))

ـــا إليـــك (( أي خماصـــما ؛ وهـــل يكـــون علـــيهم  خصـــيما ؟ نعـــم يعـــين ضـــدهم .فوائـــد اآليـــة:  خصـــيما )) ـــا أنزلن إن

يف هــذه اآليــة فوائــد ؛ منهــا:  الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك اهللا وال تكــن للخــائنين خصــيما )) .

 (( إنا )) .بيان عظمة اهللا ؛ لقوله: 



: هـل تعظـيم املـتكلم نفسـه صـفة مـدح أو فإن قيـل . (( إنا ))يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: بيان عظمة اهللا ؛ لقوله: 

املتعــال املســتحق  صــفة ذم ؟ نقــول: أمــا بالنســبة هللا عزوجــل فهــي صــفة مــدح الشــك ؛ ألنــه جــل وعــال هــو املتكــرب

للحمد واملدح ؛ أما من اإلنسان فهذا فيه تفصيل ، قد يكـون مـن املستحسـن أن تعـرب عـن نفسـك بصـيغة التعظـيم 

إذا كان يف ذلك إهانة لألعداء وبيان ملنزلته فإن التعظيم يف هذا املكان أمر ممـدوح ، قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

بغضــها اهللا إال يف هــذا املــوطن ، وملــا كانــت رســول قــريش تــأيت إىل الرســول وســلم يف مشــية خــيالء إن هــذا مشــية ي

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف صــلح احلديبيــة كــان املغــرية بــن شــعبة واقفــا علــى رأســه ومــع الســيف ، وهــذا تعظــيم ؛ 

إغاظـــة  ينهــى عنــه ، الرســـول كــان ينهــى يـــأمر املصــلني خلــف مـــن كــان قاعــدا أن يصـــلوا قعــودا لكــن يف هـــذا املقــام

األعـداء كـان ممـدوحا ، كمـا أنـه عليــه الصـالة والسـالم يف تلـك احلـال كــان إذا بصـق البصـاق يتلقـاه الصـحابة رضــي 

اهللا عــنهم بأيـــديهم ميســـحون بـــذلك وجـــوههم وصـــدورهم ومل يكـــن يفعلــون هـــذا يف كـــل حـــال لكـــن إغاظـــة للكفـــار 

إىل قــريش مــاذا قــال ؟ قــال دخلــت علــى امللــوك وكــانوا يقتتلــون علــى ... وقــد أثــر هــذا يف رســول قــريش ؛ ملــا رجــع 

وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظنه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب حممد حممدا عليه الصـالة والسـالم 

؛ املهــم أن مــن التواضــع أن يــذكر اإلنســان نفســه بصــيغة املفــرد ؛ لكــن يف مقــام ينبغــي فيــه أن يكــون معظمــا لنفســه 

ومن فوائدها: علو اهللا عزوجل ، علـو اهللا ؛ لقولـه:  غي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم .معتدا بشخصه فإنه ينب

و النــزول ال يكــون إال مــن علــو ، والقــرآن كــالم اهللا ، فــإذا كــان القــرآن نــازال لــزم أن يكــون املــتكلم بــه  (( أنزلنــا ))

 . (( أنزلنـا إليـك الكتـاب ))؛ لقولـه:  غـري خملـوقومن فوائدها: أن القـرآن كـالم اهللا ، أن القـرآن كـالم اهللا  عاليا .

(( وأنـزل لكـم وقـال:  (( وأنزلنـا مـن السـماء مـاء طهـورا ))فإن قال قائل: هذا االستدالل ممنـوع ؛ ألن اهللا قـال: 

خملوقـة فـال يلـزم مـن إنـزال اهللا  هوكـل هـذ (( وأنزلنا الحديـد فيـه بـأس شـديد ))وقال:  من األنعام ثمانية أزواج ))

أن يكــون غــري خملــوق ؟  فــاجلواب أن يقــال: هــذه أعيــان قائمــة بنفســها منفصــلة عــن منزهلــا ؛ ألــيس كــذلك ؟ ئا شــي

بلى ؛ أما القرآن فهو كالم والكالم ليس عينا قائمة بنفسه بل هو وصف للمتكلم فإذا كان اهللا أنزلـه لـزم أن يكـون 

ومــن فوائــدها: املنقبــة العظيمــة حملمــد  ون خبلــق القــرآن . اهللا فوقــه ؛ وــذا بطلــت شــبهة اجلهميــة واملعتزلــة الــذين يقولــ

ومـن فوائـدها: جـواز كتابـة القـرآن ؛ وهـذا أمـر  . (( إنا أنزلنـا إليـك الكتـاب ))صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

متفــق عليــه بــني األمــة بــل قــد تكــون كتابتــه واجبــة ؛ ولكــن علــى أي وجــه يكتــب ؟ أبــاحلروف الالتينيــة أم بــاحلروف 

العربية وخبط الكويف أو اخلط الفارسـي أو بـأي شـيء ؟ أحسـن مـا يكتـب بـه أن يكـون علـى حـرف العثمـاين ، هـذا 

هــل جيــوز أن يكتــب علــى غــري هــذا الوجــه بالقواعــد املعروفــة عنــد النــاس ، مــثال الصــالة أحســن مــا يكــون ؛ لكــن 

يكتبهــا الم ألــف بعــدها هــاء ، الزكــاة كــذلك ؟ أو نكتبهــا علــى اخلــط العثمــاين ؟ للعلمــاء يف هــذا قــوالن بــل ثالثــة ؛ 



أن يكتـب حسـب القواعــد  األول أنـه جيـب أن يكتـب بـاخلط العثمـاين وإن خـالف القواعـد املعروفـة ؛ و الثـاين جيـب

العرفيــة حــىت ال خيفــى علــى العامــة ؛ ألن العامــة لــو ال أــم يتلقــون الزكــاة مــن أفــواه العلمــاء ــذا اللفــظ لنطقــوا ــا 

حســب الكتابــة " الزكـــوة " وكــذلك ... وأمثالـــه ؛ فيجــب أن يكتـــب بــاخلط العـــريف حــىت ال يشـــتبه النــاس ؛ والقـــول 

التعلـيم فليكتـب بـاخلط العـريف ألنـه أقـرأ ، وإذا كـان املقصـود الـتالوة وحنـن نـتكلم  الثالث تفصيل ، إذا كـان املقصـود

أو نكتـب لقـوم يعرفــون القـرآن كتابــة فيكـون بــاخلط العثمـاين ؛ ومل نــر أحـد جــوز أن يكتـب القــرآن بشـكل رســوم أو 

(( ن والقلــم جبــل ،  يكتبهــا بصــورة (( الجبــال ))كتبهــا بصــورة طــائر ،   (( والطيــر ))ســيارات أو مــثال إذا كتــب 

؛ وهـو إىل االسـتهزاء بكتـاب اهللا أقـرب منـه إىل التعظـيم ، صورة نون ، هذا مـا أرينـا أحـد يكتبها بوما يسطرون )) 

باحلدود الشرعية ، أرأيت لو قال قائـل: أنـا أريـد أن أقـدس الكتـاب العزيـز وأمحلـه  والتعظيم له حدود البد أن يكون

حلاجة ، أنا أحب القرآن خلوا معي دائما ، مـاذا يكـون ؟ يصـح هـذا أو مـا يصـح يف جييب حىت يف موضع القضاء ا

(( قـل هـو اهللا أحـد اهللا الصـمد لـم يلـد ولـم ؟ ما يصـح ؛ ألن التعظـيم يف حـدوده ؛ تكتـب مـثال علـى جـدرانك 

ى شـكل قصـر ما تقدر تقرأها ، إذا يراها إنسان ما يقدر يقرأها ؛ ألا صـنعت علـ يولد ولم يكن له كفوا أحد ))

، ورمبــا تكتــب علــى شــكل البيــت الــذي كتبــت يف جملســه ، هــذا ال ... ؛ لكــن مــع األســف أن النــاس اآلن صــاروا 

يتعبــدون هللا تعــاىل علــى غــري بصــرية ، وال أظــن إن شــاء اهللا أن حــاملهم علــى هــذا امتهــان القــرآن ولكــن احلامــل هلــم 

أخطئــوا يف هــذا ؛ وكــم مــن إنســان أراد خــريا لكــن أخطــأ يف  علـى هــذا حمبــة القــرآن مبــا نــدري والعلــم عنــد اهللا لكـنهم

مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن التمســك بــه هــو  ومــن فوائــدها: وصــف القــرآن املــنهج واملســري املوصــل إىل هــذا اخلــري .

القـرآن فإذا أرادت األمة العز والتمكني والنصر فلتقم قائمة بـالقرآن الكـرمي ؛ ألن  (( بالحق ))؛ لقوله:  اخلري لألمة

(( تحكـم ))  ومن فوائدها: إثبات العلل يف أفعـال اهللا الشـرعية والكونيـة ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: نزل باحلق .

ألن الـالم للتعليــل ، والشــك أن تعليــل أحكــام اهللا عزوجـل ثابتــة ثبوتــا قطعيــا ال إشــكال فيـه وأــا مــن متــام صــفاته ؛ 

كمــه حلكمــة ، وقــالوا إن أفعــال اهللا مــا هلــا حكمــة ألنــه ال يســأل عمــا أن يكــون فعــل اهللا تعــاىل أو حوقـد أنكــر قــوم 

يفعل وهم يسألون وأنه يفعل رد املشيئة ؛ لكنهم أخطئوا ، أخطئوا باستدالهلم وأخطئوا حبكمهم ؛ ألننا لـو رفعنـا 

ومـا خلقنـا السـموات (( احلكمة عن أحكام اهللا وأفعاله لكان أحكامه وأفعاله لعبا وهلوا ولغـوا واهللا عزوجـل يقـول: 

(( ومـا خلقنـا ويقـول عزوجـل:  واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مـن النـار ))

ويقـول جـل وعـال:  السموات واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهمـا إال بـالحق ولكـن أكثـرهم ال يعلمـون ))

(( أيحسـب اإلنسـان أن يتـرك سـدى ويقـول تعـاىل:  رجعـون ))(( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينـا ال ت

إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن األفعال بال حكمة لعـب وهلـو وسـدى وعبـث ؛ والغريـب أن اسـتدالهلم  ))



أيضــا اآليــة دليــل علــيهم ، اآليــة دليــل علــيهم ؛ ألنــه ال  (( ال يســأل عمــا يفعــل ))العقلــي ، نعــم اســتدالهلم باآليــة 

ل عما يفعل لكما حكمته أفعاله كلها ما حتتاج إىل سؤال معروف حكمتها وواضح وقد ختفى علينا لكـن هـذا يسأ

هو األصل ؛ أما حنن فنسـأل ؛ وأمـا تعلـيلهم بأنـه لـو كـان يفعـل حلكمـة لكانـت أفعالـه واجبـة ألن احلكـيم جيـب أن 

؛ فنقول: وليكن ذلك ، وليكن هذا ، لكن من الذي أوجـب عليـه هـذه األفعـال ؟ هـو اهللا ما تقتضيه احلكمة  تبعي

(( ... فقـال: ... اهللا باهلـدى والبيـان للنـاس ؛ وأمـا (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) (( إن علينـا للهـدى )) 

  . وإن لنا لآلخرة واألولى ))

  عن كون اإلنسان حارثا ومهاما ؟ السائل :

كـن اإلنسـان  اهلمـة أبـدا ؛ نسان حارث ومهام ، كل إنسان حارث ومهام البد أن يكون لك مهة ، ما مياإل الشيخ :

  نفسه ينظر أيهما أكثر حسناته أم سيئاته ؛ ألنه حىت يف حال الغفلة اليت ذكرت ... البد ينظر إذا كان عاقال

  عن تغري اخلطاب من الغيبة إىل احلاضر مثال ؟ السائل :

من بالغة القرآن ؛ ألن صيغة اخلطاب بصيغة الغائب مـن املـتكلم غالبـا تكـون بـالعودة ، كـأن يقـول: هذا  الشيخ :

  امللك يأمر بكذا وكذا ، وأيضا موجود هنا يف املراسم امللكية حنن فالن وحنن فالن .

 تكــن وال اهللا أراك بمــا النــاس بــين لــتحكم بــالحق الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إنــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 ال اهللا إن أنفســهم يختــانون الــذين عــن تجــادل رحيمــا وال غفــورا كــان اهللا إن اهللا خصــيما واســتغفر للخــآئنين

(( إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا تتمــة فوائــد اآليــة:  . أثيمــا )) خوانــا كــان مــن يحــب

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛مل نكمل فوائد اآلية السـابقة وهـي قولـه  . أراك اهللا وال تكن للخائنين خصيما ))

مـن فوائـدها: تفـويض األمـر إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  . (( ... لتحكم بين الناس بما أراك اهللا ... ))تعاىل: 

ك ، مث إن مل يكـــن ويتفـــرع علـــى هــذه الفائـــدة: أن لـــه أن جيتهـــد وهـــو كـــذل وســلم للحكـــم بـــني النـــاس مبـــا أراه اهللا .

( إنكـم تختصـمون إلـي ولعـل اجتهاده موافقا للواقع فال شيء عليه ؛ وهلذا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

بنحو مما أسمع منه فمن قضيت له مـن حـق أخيـه شـيئا بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 

ومـن فوائــدها: ـي النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم أن  فإنمـا أقطــع لـه قطعــة مـن النــار فليسـتقل أو يســتكثر ) .

ويتفرع على ذلـك: أنـه ال حيـل للمحـامني أن  (( وال تكن للخائنين خصيما )) .يكون خماصما للخائنني ؛ لقوله: 

يتولــوا ... مــن أجــل االنتصــار ملــن وكلــه ال للحــق ، كمــا هــو شــأن كثــري مــن احملــامني اليــوم جتــده حيــامي لشــخص يف 

ومـن فوائـدها: أن النـيب  ات ال من أجل أن يصل إىل احلق ولكن من أجـل أن يغلـب عـوض مـا شـرط لـه .املخاصم

صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يعلم الغيب ؛ وهذا يعلم بسبب نزول اآليـة ، وسـبب نـزول اآليـة أظـن أنـا قلنـا لكـم ؟ 



اه وملـا علـم أن النـاس علمـوا بـذلك محلـه ال ، طيب أن رجال من األنصار قيل أنه منافق واهللا أعلم سرق درعا وأخفـ

ووضعه يف بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غري يهودي من أجل أن يـتهم هـذا الـذي وضـع يف بيتـه وملـا أحـس 

ذهبـوا إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وقـالوا إن صـاحبنا مل  قومه بأن األمر بلغ النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن ذلـك حـىت يـربأ ؛ ألـم قـالوا لـه إن  رق غريه ، يريـدون أن يربئـه النـيبيسرق وإمنا السا

، فهـم النـيب صـلى اهللا مل تربئ فإن النـاس سـوف يتكلمـون فيـك لكـن إذا جـاءت براءتـه مـن عنـدك أسـكتت النـاس 

فسـرين أنـه أي الـذي وضـعت يف بيتـه عليه وآله وسلم يف ذلك لثقته ألصحابه وعدم ثقته باليهود على قول أكثر امل

(( ومعـــىن (( وال تكـــن للخـــائنين خصـــيما )) فـــأنزل اهللا عليـــه هـــذه اآليـــات ... قـــال:  هـــذه الســـرقة كـــان يهـــودي

  أي خماصما له ، وفعيل تأيت مبعىن مفعل ، مثل قول الشاعر:  خصيما ))

  ابي هجوع أمن ريحانة الداع السميع   يؤرخني وأصح                            

(( مث قــــال اهللا تعــــاىل:  ؟ (( واســــتغفر اهللا إن اهللا كــــان غفــــورا رحيمــــا ))تفســــري اآليــــة:  الســــميع مبعــــىن مســــمع .

أي اطلــــب مغفرتــــه ، واملغفــــرة هــــي ســــرت الــــذنب  واســــتغفر اهللا إن اهللا كــــان غفــــورا رحيمــــا )) (( اســــتغفر اهللا ))

(( اجلملــة صــلتها مبــا قبلهــا التعليــل ،  كــان غفــورا رحيمــا ))(( إن اهللا  والتجــاوز عنــه يعــين إســقاط العقوبــة عنــه ؛ 

(( واسـتغفر اهللا إن اهللا  فوائـد اآليـة:  ألنه جـل وعـال يغفـر ويـرحم كـل مـن اسـتغفره وطلـب املغفـرة . استغفر اهللا ))

هـؤالء فيـه يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن هم النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وميلـه إىل  . كان غفورا رحيما ))

احلكـم وأن  فيؤخـذ منهـا أنـه جيـب علـى احلـاكم أن يتـأىن (( واسـتغفر اهللا ))شيء من التقصري ؛ وهلذا قال اهللا لـه: 

ومن فوائدها: أن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ميكـن أن يقـع منـه  السيما مع وجود قرائن . ال يتعجل بل يرتيث

منـه الـذنب إال ذنبـا منـايف مقتضـى الرسـالة مثـل اخليانـة والكـذب ومـا  الذنب ، وهـذا هـو احلـق ، وأنـه ميكـن أن يقـع

أشبه ذلك ؛ وقال بعض أهل العلم إن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ال ميكـن أن يـذنب وأن املـراد بذنوبـه ذنـوب 

ول فـإن اهللا تعـاىل أمته ، أو أن املراد بذلك تعليمه ليتعلم األمة أو لتتعلم األمة ؛ ولكن هذا ليس بصـحيح ؛ أمـا األ

 (( اســتغفر لــذنبك ))والقــرآن منــزه عــن التكــرار يعــين لــو قلنــا (( اســتغفر لــذنبك وللمــؤمنين والمؤمنــات )) قــال: 

تكـــرارا ال فائـــدة منـــه ؛ وأمـــا كونـــه نبيـــا فـــال ميكـــن أن  (( وللمـــؤمنين والمؤمنـــات ))أي ذنـــوب أمتـــك لكـــان قولـــه: 

يكون اإلنسان بعـدها خـريا منـه قبلهـا ، فهـذا آدم عليـه الصـالة والسـالم   يذنب فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد

(( وعصـى آدم ربـه كان من األنبياء فأذنب فصار منزلته وحاله بعد الذنب أكمل مما قبـل الـذنب ؛ ألن اهللا قـال: 

نـب خبـالف نعم النيب عليه الصالة والسـالم معصـوم مـن أن يقـر علـى ذ وهداه )) فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه

غريه مبعىن أنه إذا أذنب فالبد أن يستغفر بتنبيه اهللا له أو بتنبهه هو ؛ أما غريه فليسـت لـه هـذه امليـزة ؛ وهـذا يظهـر 



ومــن فوائــدها: إثبــات هــذين االمســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: الغفــور والــرحيم ؛ فبــالغفور  بــه الفــرق بــني األنبيــاء وغــريه .

ومــن  ذنوب وبالرمحــة حصــول املطلــوب أن اهللا ييســر لإلنســان مبــا تكــون بــه رمحــة اهللا .زوال املكــروه أي زوال آثــام الــ

فوائـدها: مــا اسـتنبطه بعــض العلمـاء مــن أنـه ينبغــي ملــن اسـتفيت أن يقــدم بـني يــدي جنـواه االســتغفار ؛ ألن اهللا تعــاىل 

ني معرفـة الصـواب ، كمـا قـال وألن الـذنوب حتـول بـني اإلنسـان وبـ (( واستغفر اهللا ))مث قال:  (( لتحكم ))قال: 

فهــم مل  (( إذا تتلــى عليــه آياتنــا قــال أســاطير األولــين كــال بــل ران علــى قلــوبهم مــا كــانوا يكســبون ))تعــاىل: 

يقولوا إن القرآن أساطري األولـني إال ألنـه حيـل بيـنهم وبـني معرفـة حقيقتـه بسـبب الـذنوب الـيت رانـت علـى قلـوم ؛ 

ذا أراد أن يفيت أن يقدم بني يـدي فتـواه االسـتغفار السـيما إذا التبسـت عليـه املسـألة وهذا القول وجيه أن اإلنسان إ

واشتبه عليه احلكم فهو يـدعوا بـذلك وكـذلك يـدعوا بقولـه " إهـدين ملـا اختلـف فيـه مـن احلـق بإذنـه إنـك ـدي مـن 

اهللا ال يحـب مـن كـان (( وال تجادل عن الذين يختـانون أنفسـهم إن تفسري اآليـة:  تشاء إىل صراط مستقيم " .

ــا أثيمــا )) مسيــت ال ناهيــة ، واادلــة هــي ممــاراة اخلصــم مــن أجــل الظهــور عليــه ؛  (( ال تجــادل ))قولــه:  . خوان

؛ وإمــا مــن اجلدالــة وهــي األرض وكــأن بــذلك إمــا مــن اجلــدل وهــو فتــل احلبــل وإحكامــه ألن اــادل حيكــم حجتــه 

يــه احنــراف ؛ وعلــى كــل حــال فهــي املمــاراة املدافعــة مــن أجــل اــادل يطــرح خصــمه علــى األرض حــىت ال يكــون ف

والنهـي عـن اادلـة هـل يسـتلزم وقوعهـا ؟ اجلـواب: ال ،  (( وال تجادل عن الذين يختـانون أنفسـهم ))الظهـور ؛ 

قــد ينهــى اإلنســان عــن الشــيء وإن مل يقــع لكنــه قــد يقــع ، ينهــى عــن شــيء متوقــع غــري واقــع ؛ فــال يلــزم مــن قولــه 

ـــه وآلـــه وســـلم جـــادل عـــنهم  (( وال تجـــادل ))تعـــاىل:  (( وال تجـــادل عـــن الـــذين أن يكـــون النـــيب صـــلى اهللا علي

أي يطلبـــون هلـــا خيانـــة فيوقعوـــا فيهـــا ، وهـــم هـــؤالء الـــذين قـــالوا إن صـــاحبنا مل يســـرق وإن  يختـــانون أنفســـهم ))

 ال حيــب مــن كــان خوانــا أثيمــا وإذا كــان اهللا (( إن اهللا ال يحــب مــن كــان خوانــا أثيمــا ))الســارق هــو اليهــودي ؛ 

؛ ألن اادلة عنه مضادة هللا عزوجل ؛ ألا تأييد لـه مـع أن اهللا هذا اخلوان األثيم عن فإنه ال جيوز اجلدال عنه أي 

ـــا ))ال حيبـــه ؛ وقولـــه:  ـــة ،  (( خوان هـــذه صـــيغة مبالغـــة فيحتمـــل أن تكـــون علـــى باـــا وأن اهللا ال حيـــب كثـــري اخليان

(( فيكون املعىن: إن اهللا ال حيب ذا خيانة ؛ وفعال تأيت للنسـبة كقولـه تعـاىل:  للنسبة فال يلزم منهون وحيتمل أن تك

اىل قليلـه وكثـريه ؛ أي لذي ظلم وليس املعىن لكثري الظلم ؛ ألن الظلم منتفي عـن اهللا تعـ وما ربك بظالم للعبيد ))

أي مكتسـبا لـإلمث ، واخليانـة واإلمث تنطبـق متامـا  يمـا ))(( أث؟ أا للنسبة أي ال حيـب مـن كـان ذا خيانـة  إذا أيهما 

خـــانوا علـــى اليهـــودي وأمثـــوا بالســـرقة ، فهـــم مجعـــوا بـــني اإلمثـــني: بـــني اإلمث بالســـرقة وبـــني اخليانـــة علـــى هـــؤالء الـــذين 

 كـان مـن يحـب ال اهللا إن أنفسـهم يختانون الذين عن تجادل (( والفوائد اآلية:  . بإلصاق هذا العمل يف غريه

(( يستفاد من هذه اآلية فوائـد ؛ أوال: النهـي عـن املعاونـة اآلمثـة ، وهـذا مطـابق لقـول اهللا تعـاىل:  . ))  أثيما خوانا



 (( وال تجـادل عـن الـذين يختـانون أنفسـهم )) .من قولـه: من أين يؤخذ ؟  وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ))

فــإن  (( وال تجــادل ))ه وســلم بتوجيــه اهللا تعــاىل و ... ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أن اهتــداء النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــ

ومــن فوائــدها: أن اخلــائن لغــريه  هــذا توجيــه مــن اهللا تعــاىل لنبيــه حممــد عليــه الصــالة والســالم أال جيــادل عــن هــؤالء .

كتسـب ال يظـن خائن يف احلقيقة لنفسه حيث أوقها يف املآمث واخليانة ؛ ال يظن اخلائن الذي يكتسب باخليانـة مـا ي

 ( مـن غـش فلـيس منـا ) .أنه رابح بل هو خائن ملن ؟ خائن لنفسه ؛ وهلذا قال النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

هـذا نفـي احملبـة ؟   (( إن اهللا ال يحـب مـن كـان ... ))ومن فوائدها: إثبـات حمبـة اهللا ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

ى عـن اخلونـة دل علـى ثبوـا لألمنـاء ، وهـذا كاسـتدالل الشـافعي رمحـه كيف يكون دليال علـى إثباـا ؟ ألنـه ملـا نفـ

على ثبوت رؤية اهللا تعاىل من املؤمنني ، قـال:  ملـا حجـب  (( كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ))اهللا بقوله: 

لف الصــاحل هلــؤالء يف حــال الغضــب ثبتــت الرؤيــة لآلخــرين يف حــال الرضــا ؛ واحملبــة عنــد أهــل الســنة واجلماعــة والســ

وأئمــة اهلــدى هــي مــا نعرفــه مــن أنفســنا ؛ ولكــن حمبــة اهللا ليســت كمحبتنــا حنــن ، بــل هــي حمبــة كســائر صــفاته ، اهللا 

أعلم بكيفيتها ؛ لكن نعلم حنن معىن احملبة وإذا كانت احملاب بيننـا ختتلـف باعتبـار إضـافتها وباعتبـار قوـا وضـعفها 

 اخلـــالق واملخلـــوق مـــن بـــاب أوىل ؛ وهلـــذا حمبتنـــا لألشـــياء ختتلـــف فـــاالختالف بـــني املخلوقـــات يكـــون اخلـــالف بـــني

حســب املتعلــق احملبــة ، أنــت حتــب العســل أليــش ؟ حلالوتــه ؛ وحتــب صــديقه لقربــه منــك وصــداقته ، حتــب زوجتــه 

، حتـب ولـدك حمبـة أخـرى مـن جـنس آخـر ، حتـب متعلقاتـه لشيء آخر ، وهلم جرا ، ختتلف احملبة يف اخللق حبسب

لكــن إذا كــرب ... احملبـــة األوىل وتنتقــل إىل حمبــة ثانيــة مـــن نــوع آخــر ؛ فاحملـــاب  ري ... الصــغري ميشـــي ولــدك الصــغو 

؛ إذا كــان اهللا تعـاىل حيــب حمبــة حقيقيـة فمــا هـي احملبــة ؟ احملبــة هـي احملبــة ؛ وهلـذا قــال ابــن  ختتلـف بــاختالف متعلقـه

القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه " روضة احملبني " قال ال ميكن أن حتد احملبة مبعـىن أظهـر مـن احملبـة مـن لفظهـا ، ألنـك 

 مـا ... هــذا ليســت حمبــة ، هــذا أثرهــا و ... ؛ مهـا قلــت مــثال هــي ميــل اإلنسـان إىل مــا ... تقــول ميــل اإلنســان إىل

ولذلك ال ميكن املعاين النفسية ال ميكن إطالقا أن تعرف بغري لفظها ؛ إذا حمبة اهللا عزوجـل ثابتـة حقيقـة ولكنهـا ال 

(( لــيس  وال متثــل لقولــه تعــاىل:  (( وال تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم ))تكيــف وال متثــل ؛ ال تكيــف لقولــه تعــاىل: 

مــن فســر احملبــة بــالثواب ؟ هــذا حمــرف ؛ ألنــه فســرها بــالالزم فهــو حمــرف ؛ ألن اإلثابــة فــرع عــن  . ء ))كمثلــه شــي

ومــن فوائــدها: أن اخليانــة مــن   احملبــة ؛ فالصــواب أــا حمبــة حقيقيــة لكنهــا تســتلزم الثــواب والرضــا ومــا أشــبه ذلــك .

ألنـه إذا رتـب علـى العمـل  خوانا أثيمـا ))(( إن اهللا ال يحب من كان كبائر الذنوب ؛ من أين تؤخذ ؟ من قول: 

عقوبــة خاصــة فهــو مــن الكبــائر ، هــذا أحســن مــا قيــل يف الكبــرية وذكــره شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا ، كــل شــيء يرتــب 

عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر سواء كانت العقوبة لعنـة أو الغضـب أو نفـي اإلميـان أو التـربؤ منـه أو غـري ذلـك 



حذير من اخليانة ؛ لكون اهللا تعاىل نفى حمبته للخائن األثيم ؛ والرتغيـب يف أداء األمانـة ألنـه إذا ومن فوائدها: الت .

 مــن يســتخفون وال النــاس مــن يســتخفون(( تفســري اآليــة:  وقــع الــذم علــى وصــف لــزم أن يكــون املــدح يف ضــده .

  . ))محيطا  يعملون بما اهللا وكان القول من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا

هــؤالء الــذين ســرقوا ولكــنهم وضــعوا الســرقة يف بيــت أخــر خوفــا مــن العــار  مــن هــم ؟ (( يســتخفون مــن النــاس ))

الذي يلحقهم من السرقة ، فهم يستخفون مـن النـاس أن يوصـفوا بالسـراق لكـنهم ال يسـتخفون مـن اهللا ؛  وأيهمـا 

ـــه عزوجـــل ؛ أمـــا النـــاس فـــإم أحـــق أن يســـتخفى منـــه ؟ اهللا عزوجـــل ، هـــو األحـــق أن يســـتحيا م ـــه وأن خيـــاف من ن

قولـه:  (( وهو معهـم إذ يبيتـون مـا ال يرضـى مـن القـول ))يضرونك مادام الذي بينك وبني ربك سليما ؛ وقوله: 

؟ مــن لفــظ  (( مــن اهللا ))اجلملــة هنــا حــال ، حــال مــن أيــن ؟ مــن الــواو يف (( يســتخفون )) أو  (( وهــو معهــم ))

املعصــية يعــين املصــاحبة ؛  (( وهــو معهــم ))يســتخفون مــن اهللا واحلــال أنــه معهــم ؛ وقولــه:  اجلاللــة أقــرب يعــين وال

لكن معية كل شيء حبسبه ، واألصل يف معىن هذه الكلمـة هـي املصـاحبة لكنهـا ختتلـف وخيتلـف مقتضـاها حبسـب 

اع مـع حاملـه ؛ ويقـال: ... ما تضاف إليه ؛ فيقال مثال: املرأة مع زوجها ؛ ويقال: القائد مـع جنـوده ؛ ويقـال: املتـ

معنا ؛ ويقال أشياء كثرية ختتلف فيها املعية من موضع إىل آخر ؛ لكن جيمـع هـذه املعـاين كلهـا جيمعهـا املصـاحبة ، 

(( مطلق املصاحبة وختتلف مقتضياا حسب ما تضاف إليه ؛ اهللا مع هؤالء الـذين بيتـوا مـا ال يرضـى مـن القـول ، 

واملعيتـان ختتلفـان ، ختتلفـان حبسـب مقتامهـا ولوازمهمـا ، واهللا تعـاىل مـع  محسـنون )) ومع الذين اتقوا والـذين هـم

حممد عليه الصالة والسالم يف الغـار ، ومـع موسـى وهـارون يف الرسـالة ، وختتلـف هـذه املعيـة عـن معيتـه مـع املـؤمنني 

اآلية ؟ التهديد ، تسـتلزم التهديـد ما تضاف إليه ؛ فما الذي تستلزمه املعية يف هذه  سبحبواملتقني وما أشبه ذلك 

باإلضافة إىل املعىن اإلحلاق ؛ ألن املعاين اخلاصة باإلضـافة إىل املعـىن العـام وهـو اإلحلـاق التـام للخلـق ؛ مث هـل هـذه 

املعيـــة يف احلقيقـــة أو املـــراد بـــذلك ... ؟ الصـــواب أن املـــراد ـــا املعيـــة احلقيقيـــة وأنـــه ســـبحانه وتعـــاىل معنـــا لكنـــه يف 

اء وال منافــاة بــني املعنيــني ، ال منافــاة مــن ثالثــة أوجــه ؛ الوجــه األول أن اهللا تعــاىل مجــع بــني هــذين املعنيــني يف الســم

(( هـو الـذي خلـق السـموات واألرض فـي سـتة أيـام ثـم اسـتوى علـى العـرش يعلـم مـا القرآن بـل يف آيـة واحـدة 

مـع أنـه ذكـر أنـه  هـو معكـم أيـن مـا كنـتم ))يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ويعرج فيها و 

مســتوي علــى العــرش ، وال ميكــن أن جيمــع اهللا لنفســه بــني وصــفني متناقضــني أبــدا ؛ الوجــه الثــاين أنــه ال منافــاة بــني 

العلــو واملعيـــة ، فــإن ذلـــك ثابــت للمخلـــوق كمــا تقولـــه العــرب " مازلنـــا نســري والقمـــر معنــا " مـــع أن القمــر مـــن ... 

ة ومـــع ذلـــك هـــو مـــع مســـافر وغـــري مســـافر وهـــو يف الســـماء ؛ فـــإذا ... اجتماعهمـــا مـــع اجتمـــاع اإلجـــرام الســـماوي

حقيقي املعية والعلو يف حق املخلوق فاالجتماع يف حق اخلالق مـن بـاب أوىل ؛ والوجـه الثالـث أنـه لـو فـرض امتنـاع 



هللا تعــاىل لــيس كمثلــه شــيء اجتماعهمــا يف حــق املخلــوق فإنــه ال يقتضــي انتفــاء اجتماعهمــا يف حــق اخلــالق ؛ ألن ا

... فهــل ميكــن أن يقــاس  وهــو الســميع البصــري ؛ فــإذا كانــت الســموات الســبع واألراضــي الســبع يف يــده جــل وعــال

باخللق ؟ ال ميكن ؛ إذا فنحن نؤمن بأن اهللا تعـاىل معنـا حقيقـة وهـو يف السـماء يعلـم مـا يف قلوبنـا ويسـمع مـا نقـول 

نا والقـدرة التامـة ، وهـذه كلهـا مـن مقتضـيات املعيـة وقـد فسـرها السـلف أو كثـري ويرى ما نفعل وله سلطة التامة علي

مــنهم يف هــذه املقتضــيات فقــالوا معنــا بعلمــه وهــذا ال ينــايف أن يكــون املــراد باحلقيقــة ألــم يفســروا أحيانــا بــالالزم  

لســـلف قـــد يكـــون تفســـري كمـــا قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا يف مقدمـــة التفســـري أن تفاســـري واحـــد عـــن ا

ومن فوائدها: أن هؤالء بيتـوا مـا ال يرضـى مـن القـول يعـين سـاقوه واجتمعـوا عليـه  بالالزم ال النتفاء املعىن احلقيقي .

، مــىت ؟ لــيال ؛ ألن البيـــات ال يكــون إال يف الليـــل ؛ وهلــذا ... أـــم جــاءوا الرســـول صــلى اهللا عليـــه وآلــه وســـلم يف 

يســـتفاد مـــن ذلـــك: شـــدة اختفـــاء هـــؤالء وأـــم ال  لرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم .الليـــل بعـــد أن ... جـــاءوا ا

هل يؤخـذ منـه أننـا إذا أردنـا أن خنفـي شـيئا نصـنع يف الليـل ؟ نعـم رمبـا يؤخـذ منهـا ؛  يريدون أن يطلع أحد عليهم .

(( مـا ال يرضـى مـن القـول  ومن فوائدها: إثبـات الرضـى هللا عزوجـل ؛ لقولـه: وهلذا يف املسألة ... أمر قضي إليه .

(( . 



 القـول مـن يرضـى ال مـا يبيتـون إذ معهـم وهـو اهللا مـن يسـتخفون وال النـاس من (( يستخفونتتمة فوائد اآلية: 

(( مـا ال يرضـى مـن القـول وجـل ؛ لقولـه:  هللا عـز ومـن فوائـدها: إثبـات الرضـا . )) محيطـا يعملـون بما اهللا وكان

أن ينفــى عــن  عــن هــؤالء يــدل علــى ثبوتــه لغــريه إذ لــو كــان منتفيــا عــن اجلميــع مــا حســن وجهــه ؟ أن نفــي الرضــا ))

الثابــت هللا رضـا حقيقــي ولـيس كنايـة عــن إثـابتهم كمــا قالـه أهـل التعطيــل ؛ بـل هــو  هـؤالء ؛ فمـا هــو الرضـا ؟ الرضـا

هـل أثبـت اهللا لنفسـه رضا اتصف اهللا به حقيقة لكنه ليس كرضانا بل هو رضا أعظـم وأجـل وال ميكـن أن ... بـه ؛ 

 (( رضـي اهللا عـنهم ورضـوا عنــه ))الرضـا يعـين هـل ذكـره لنفسـه و أضـافه لنفسـه علـى وجــه اإلثبـات ؟ نعـم ، مثـل 

بــاألقوال وإمــا  األعمــال وإمــا واهللا تعــاىل يرضــى مــن األقــوال واألفعــال واألشــخاص يعــين أن متعلــق رضــاه يكــون إمــا

ومـن فوائـدها: إحاطـة  وجل . ألفعاهلم وأقواهلم اليت ترضي اهللا عزهو ا مناألشخاص إعن باألشخاص ؛ لكن رضاه 

فإن قال قائل: قدم املتعلـق علـى املتعلـق وهـذا  . (( وكان اهللا بما يعملون محيطا ))اهللا تعاىل بكل شيء ؛ لقوله: 

يفيد االختصاص ؟ فاجلواب على ذلـك مـا أشـرنا إليـه سـابقا بـأن تقـدمي ذلـك ال يعـين االختصـاص لكـن يعـين شـدة 

الوعيـد وتعلـق احلكـم ـذا املقـدم يعـين كـأن اهللا يقـول: لــو مل يكـن عاملـا بشـيء لكـان عاملـا بعملهـم ، فاملقصـود مــن 

هـــؤالء وأنـــه ال ميكـــن أن خيفـــى عـــن اهللا عزوجـــل ؛ أمـــا مـــا ادعيـــتم أننـــا مل نفســـرها فأنـــا ... ؛ مـــا ذلـــك شـــدة وعيـــد 

  فسرناها .

  هل يقر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على اخلطأ ؟ السائل :

حنـــن ذكرنـــا هـــذا .موســـى عليـــه   ميكـــن أن يفعـــل وال ميكـــن أن .أي نعـــم مثـــل الكـــذب ال ال يقـــر عليـــه ؛ الشـــيخ :

أمـا الرسـول عليـه الصـالة والسـالم مـا نعلـم أنـه فعـل شـيئا مـن الكبـائر ، فعـل  السالم قتل نفسا بغري حـق ؛و الصالة 

أمور اجتهادية تعجل فيها مثل اإلذن يف املنافقني ، حترمي ما أحل اهللا له ، وأشد شيء مـا حصـل منـه يف قضـية زيـد 

  بن احلارثة . 

  م من الكبائر ؟ ما تقولون اادلة عن الذين خيتانون أنفسهم ؟هل اادلة عن الذين خيتانون أنفسه السائل :

الذين خيتانون أنفسهم هل هـي مـن الكبـائر ؟ أنـا عنـدي يف هـذا شـك يعـين مـن أعـان شخصـا علـى كبـرية  الشيخ :

 ومل يشارك فيها فاإلنسان يتوقف يف أن يكون فعله من الكبائر ، قد يقول إنـه مـن الكبـائر ؛ ألن الرسـول صـلى اهللا

عليــه وآلــه وســلم لعــن آكــل الربــا وموكلــه وشــاهديه وكاتبــه وقــال هــم ســواء ؛ وقــد يقــال إنــه ال ميكــن أن يكــون مثــل 

ألن هـذه أشـد ،  ، يف رأيـي أنـه علـى خطـر . ألنه مل يباشر الذنب وإمنا أعـان عليـه ؛ فهـو علـى خطـرفاعل الكبرية 

ســالم وســيأيت إن شــاء اهللا أــم مهــوا أن يضــروا الرســول وجــل وبالرســول عليــه الصــالة وال أشــد بالنســبة ل ... هللا عــز

  عليه الصالة والسالم .



  

  ما حكم من خاف املخلوق دون اخلالق يف اختفائه يف معصية اهللا تعاىل ؟ السائل :

  ما فيه شك إن هذا هلم ولغريهم ، كل إنسان يكون املخلوق عنده أشد من اخلالق فيستخف من الشيخ :

  . من اهللا الشك إنه فيه شبه من هؤالءاملخلوق وال يستخف 

ال ال  هذا ما هو من هذه الناحيـة ؛ لكـن إنسـان مـثال يريـد أن يفعـل ذنبـا فيكتمـه علـى النـاس وال يكتمـه  الشيخ :

  على اهللا .

  ما حكم اإلصرار على الصغائر ؟ السائل :

  أصاب اإلنسان عليها صارت كبائر . الواحد ؛ ألن اإلصرار على اخليانة ما فيه إشكال حىت الصغائر إذا الشيخ :

  هل الصفات األفعال االختيارية إذا أثبتناها هللا اقتضى ذلك نقصا يف حقه تعاىل ؟ السائل :

يقول إن الصفات األفعال االختيارية فيها شـبهة ألـا لـو كانـت كمـاال لكانـت متصـفا ـا أزال وأبـديا وإن   الشيخ :

وهــي نقــص ؛ هــذه حبثنــا بــه وأجبنــا عنــه وقلنــا إــا هــي يف حــال وجــود  كانــت نقصــا فإنــه ال ميكــن أن يتصــف ــا

أســباا كمــال ويف حــال انتفــاء أســباا نقــص ، لــو غضــب اهللا تعــاىل بــدون أن يكــون هنــاك ســبب غضــب لصــار 

نقصا ، وإذا غضـب مـع وجـود مقتضـى الغضـب صـار كمـاال ؛ هـذا إذا جادلنـاهم بالعقـل ؛ أمـا بالسـمع فنقـول اهللا 

بت لنفسـه ذلـك فعلينـا أن نثبـت ، أثبـت لنفسـه اسـتوى علـى العـرش ، والرسـول أثبـت أنـه ينـزل إىل السـماء تعاىل أث

  .الدنيا ، خالص يكفي هذا ؛ لكن حىت بالعقل جنادهلم ما فيه مانع 

 رحيمـا ومـن غفـورا اهللا يجد اهللا يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوءا يعمل ومن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 فقـد بريئـا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب حكيما ومن عليما اهللا وكان نفسه على يكسبه فإنما إثما يكسب

 إال يضـــلون ومـــا يضـــلوك أن مـــنهم طآئفـــة لهمـــت ورحمتـــه عليـــك اهللا فضـــل مبينـــا ولـــوال وإثمـــا بهتانـــا احتمـــل

 اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما أنفسهم

  . ))  عظيما عليك

(( ومن يعمـل سـوء أو يظلـم نفسـه ثـم يسـتغفر اهللا يجـد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( تتمــة فوائــد اآليــة:  نعــم ؟ تكلمنــا علــى املعيــة ؟ أخــذنا الفوائــد ؟ ذكرنــا املعيــة وأقســامها ؟ . اهللا غفــورا رحيمــا ))

 يعملـون بمـا اهللا وكـان القول من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا من يستخفون وال الناس من ونيستخف

  . محيطا ))



(( يسـتخفون مـن النـاس وال يسـتخفون مـن اهللا وهـو معهـم إذ يبيتـون نأخذ ما بقي من الفوائد لقول اهللا تعـاىل: 

؛ معيــة اهللا ســبحانه وتعــاىل تنقســم إىل أقســام: معيــة  مــا ال يرضــى مــن القــول وكــان اهللا بمــا يعملــون محيطــا ))

(( مـا يكــون مـن نجـوى ثالثــة يقصـد ـا بيـان اإلحاطـة أي بيــان إحاطـة اهللا تعـاىل بكـل شـيء ، ومنــه قولـه تعـاىل: 

؛ وتـارة  إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلـك وال أكثـر إال هـو معهـم أيـن مـا كـانوا ))

(( يســتخفون مــن النــاس وال يســتخفون مــن اهللا وهــو معهــم إذ يبيتــون مــا ال لتهديــد كمــا يف هــذه اآليــة يـراد ــا ا

وتــارة يــراد ــا النصــر والتأييــد معلقــة بوصــف ومعلقــة بشــخص ، مثــال املعلقــة بالوصــف قولــه  يرضــى مــن القــول ))

ــن تغنــي عــنكم فئــتكم شــيئا ولــو كثــرت وأن اهللا مــع المــؤمنيتبــارك وتعــاىل:  ن )) (( واصــبروا إن اهللا مــع (( ول

؛ لكنهــا  هــذه معيــة تقتضــي النصــر والتأييــد الصــابرين )) ، (( إن اهللا مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم محســنون ))

(( ال ؟ بوصف ؛ ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص ، مثل قول اهللا تعـاىل ملوسـى وهـارون:  مقيدة بأيش

فهـذه  (( ال تحزن إن اهللا معنا ))قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب بكـر: و تخافا إنني معكما  أسمع وأرى )) 

وهنا نسأل هـل املـراد باملعيـة حقيقتهـا أو الزمهـا  املعية تقتضي النصر والتأييد واحلفظ و... لكنها مقيدة بشخص .

يــة هــي العلــم ، وهــو معهــم ؟ نقــول: املــراد ــا حقيقتهــا ؛ ولكــن الســلف يفســروا دائمــا بــالالزم كمــا قــالوا إن املع

بعلمــه ؛ ولكـــن هـــذا تفســـري هلـــا بـــبعض مقتضـــياا فــإن مقتضـــى املعيـــة العلـــم والســـمع والبصـــر واإلحاطـــة والســـلطان 

والقدرة وغري ذلك ؛ لكنها هي معناها احلقيقي وما فسره السلف ا هو تفسـري بـالالزم ، وكمـا قـال شـيخ اإلسـالم 

السلف قـد يفسـرون الشـيء بالزمـه ؛ فـإذا قلنـا إـا حقيقـة فهـل هـذا يعـين أننـا  رمحه اهللا يف مقدمة التفسري يقول إن

ذهبنــا إىل مــا ذهــب إليــه أهــل احللــول الــذين قــالوا إن اهللا معنــا بذاتــه يف أمكنتنــا ؟ اجلــواب: ال ، بــل حنــن ننكــر هــذا 

ألن اآليـات بـل ألن األدلـة غاية اإلنكار ونقول إنه ضالل بـل إنـه كفـر وإمنـا نقـول إنـه معنـا حقيقـة وهـو يف السـماء 

الســمعية والعقليــة كلهــا تــدل علــى أن اهللا يف الســماء وال ينــايف ذلــك أن يكــون معنــا ، لوجــوه ثالثــة ؛ األول: أن اهللا 

مجـع بينهمــا يف وصـفه نفســه وال جيمـع اهللا تعــاىل بـني متناقضــني ؛ ثانيـا: أن العلــو واملعيـة ممكنــان يف حـق املخلــوق ، 

نسري والقمر معنا ، أو النجم الفالين معنا ، بـل أحيانـا اجلبـل الفـالن معنـا  ومـع ذلـك فهـو يف  كما يقولون: ما زلنا

مكانه ، فالقمر يف السماء والنجم يف السماء واجلبل بعيد ومـا أشـبه ذلـك ؛ ثالثـا: لـو فـرض أن بـني املعـىن احلقيقـي 

حـق اخلـالق ؛ ألن اخلـالق لـيس كمثلـه شـيء يف باملعية وبني العلو منافاة يف حـق املخلوقـات فلـيس يف ذلـك ثابتـا يف 

 مجيــع صــفاته فهــو كمــا قــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا يف العقيــدة الواســطية " هــو علــي يف دنــوه قريــب يف علــوه " .

وجــل بكــل  ذكرنــا أيضــا: إحاطــة اهللا عــز وذكرنــا أيضــا مــن فوائــد اآليــة: إثبــات الرضــا هللا ؛ ألــيس كــذلك ؟ ذكرنــا .

واملعــروف أن تقــدمي املعمــول يــدل علــى احلصــر واهللا حمــيط بكــل شــيء  (( بمــا يعملــون ))شــيء ، وذكرنــا ملــا قــدم 



تفسـري قولـه تعـاىل:  . وجـل ؟ من باب التهديد وأن ما فعلتـه ال خيفـى علـى اهللا عـز (( بما يعملون ))فلماذا خصه 

يجادل اهللا عنهم يوم القيامـة أم مـن يكـون علـيهم وكـيال هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن (( 

إمـــا منـــادى حمـــذوف بـــاألداة ، والتقـــدير: يـــا هـــؤالء ؛ وعليـــه  (( هـــؤالء ))" هـــا " للتنبيـــه ، و" أن " مبتـــداء و  .)) 

 وتكـون (( هـاأنتم هـؤالء ))هـي اخلـرب  (( هـؤالء ))هـو خـرب املبتـداء ؛ وإمـا أن تكـون  (( جادلتم ))فيكون قوله: 

(( يف حمــل نصـب علـى احلــال أي هـاأنتم جمــادلني عـنهم يف احليـاة الــدنيا ؛ و  اإلشـارة لقولــه:  (( جـادلتم ))اجلملـة 

(( جـادلتم اإلشارة إىل قوم الرجل الذي سرق درعا وام به رجال من اليهود كما ذكرناه يف تفسري اآليـة  هاأنتم ))

دال عــن الرجــل الواحــد هــو حقيقــة جــدال عــن اجلميــع ؛ وهــم قــد جــادلوا عــن رجــل واحــد لكــن حــال اجلــعــنهم )) 

ألن اسم السرقة لرجل من القبيلة هو اسم جلميع القبيلة إذ يعريون بذلك فيقال مـنكم السـراق كفـالن مـثال ؛ وهلـذا 

وقــد يكــون اجلــدل فيــه  (( فــي الحيــاة الــدنيا ))واادلــة إمنــا كانــت عــن شــخص واحــد  (( جــادلتم عــنهم ))قــال: 

الغلبة ولو بالباطل يف احلياة الدنيا ألنه قـد جيـادل اإلنسـان بالباطـل ويـأيت بكـالم فسـيح بـني يلـبس بـه احلـق بالباطـل 

ومــن هنــا اســتفهام مبعــىن النفــي أي ال أحــد جيــادل اهللا  (( فمــن يجــادل اهللا عــنهم يــوم القيمــة ))ويــنجح ؛ لكــن 

ذا جـاء يف موضـع النفـي فإنـه يكـون أبلـغ مـن النفـي اـرد ؛ وذلـك ألنـه يكـون نفيـا عنهم يوم القيمة ؛ واالستفهام إ

مشــربا بالتحــدي كــأن القائــل يقــول إذا كــان هــذا األمــر ممكنــا فــأتين بــه ؛ فلهــذا جمــيء االســتفهام يف موضــع النفــي 

واجلـواب: ال أحـد ، ؟  (( فمـن يجـادل اهللا عـنهم يـوم القيمـة ))يكون أشد يف النفي ألنه م ... معىن التحدي ؛ 

 تشــهد (( يــوموال يســتطيع أحــد أن جيــادل عــنهم ؛ وذلــك ألنــه لــو فرضــنا أن أحــدا جيــادل شــهدت عليــه جوارحــه 

أي ذا  وكالـة وواليـة  (( أمـن يكـون علـيهم وكـيال ))؛  يعملـون )) كـانوا بمـا وأرجلهـم وأيـديهم ألسـنتهم عليهم

 فمــن الــدنيا الحيــاة فــي عــنهم جــادلتم هــؤالء (( هــاأنتميــة: فوائــد اآل يــدافع ومينــع وينصــر ؟ واجلــواب: ال أحــد .

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد ؛ منهــا: أن اادلــة  وكــيال )) . علــيهم يكــون مــن أم القيامــة يــوم عــنهم اهللا يجــادل

يـوم (( فمـن يجـادل اهللا عـنهم واملخاصمة يف الباطل إن نفعت يف الدنيا فلن تنفع يف اآلخرة ؛ تؤخذ ؟ مـن قولـه: 

أن النــاس قــد يتناصــرون بالباطــل ؛ ألن هــؤالء القــوم جــادلوا بالباطــل وهــم يعلمــون أن ومــن فوائــدها:  . القيمــة ))

ومــن فوائــدها: حتــرمي احملامــاة إذا  . (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))صــاحبهم ســرق ؛ لقولــه: 

على هـؤالء أن جيـادلوا عـن صـاحبهم ؛ أمـا إذا كـان احملـامي علم احملامي أن صاحبه مبطل ؛ وجه ذلك أن اهللا أنكر 

ني أن يريــد يــدافع عــن احلــق إلثباتــه فهــذا جــائز بــل قــد يكــون واجبــا كمــا لــو وكلــك شــخص ال يعــرف وال يكــاد يبــ

(( فمــن يجــادل اهللا ومــن فوائــدها: إثبــات اليــوم اآلخــر ، وهــو يــوم القيمــة ؛ لقولــه: تــدافع عنــه فهــذا ال بــأس بــه  

ومــن فوائــدها: أن اادلــة يــوم القيمــة بالباطــل ال تنفــع ، وصــاحبها خمصــوم ، ومــن مث جيــب  . م القيمــة ))عــنهم يــو 



( ثالثـة أنـا خصـمهم يـوم القيمـة احلذر ممـا قالـه النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف احلـديث القدسـي أن اهللا قـال: 

فإننـا  را فاسـتوفى منـه ولـم يؤتـه أجـره )رجل أعطى بي ثم غدر ورجل بـاع حـرا فأكـل ثمنـه ورجـل اسـتأجر أجيـ

ومــن فوائــدها: أن اهللا ســبحانه وتعــاىل ال خيفــى  نعلــم أن مــن كــان اهللا خصــمه فهــو خمصــوم ، خمصــوم يف كــل حــال .

عليه شيء ، وأن مـن حـاول أن خيفـي عـن اهللا شـيئا فإنـه قـد ظـن بربـه ظـن السـوء ومـع ذلـك لـن ينفعـه هـذا الظـن ؛ 

 سـوءا يعمـل (( ومـنتفسـري اآليـة:  عنهم يوم القيمة أم مـن يكـون علـيهم وكـيال )) . (( فمن يجادل اهللالقوله: 

أي بغــريه أي مــا يســوء غــريه   (( مــن يعمــل ســوءا )) رحيمــا )) . غفــورا اهللا يجــد اهللا يســتغفر ثــم نفســه يظلــم أو

كمــا يـــدل علـــى هـــذا أن اآليـــات كلهـــا يف ســـياق قصـــة معينــة ، فيكـــون املـــراد بالســـوء مـــا يســـوء الغـــري كاـــام هـــؤالء 

يعــين باملعاصــي ؛ ألن املعاصــي ظلــم للــنفس إذ أن الــنفس عنــدك أمانــة  (( أو يظلــم نفســه ))اليهــودي بالســرقة ؛ 

 األمانــة عرضــنا ((  إنــاعصــيت اهللا فقــد ظلمتهــا ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل: جيــب عليــك أن ترعاهــا حــق رعايتــه فــإذا 

 كــان إنــه ((ملــاذا ؟  اإلنســان )) وحملهــا منهــا وأشــفقن يحملنهــا أن فــأبين والجبــال واألرض الســماوات علــى

غفر اهللا (( ثـم يسـتإذا يظلم نفسه باملعاصي اليت بينـه وبـني ربـه يعمـل سـوءا يسـيء بـه إىل غـريه ؛  )) جهوال ظلوما

... ؛ يـرد ملاذا كسر وهو فعل واملعروف أن كسرة من عالمـات األمسـاء ؟  (( يستغفر اهللا ))وهنا إشكال حنوي  ))

مكســورة ؟ أصــال هــي  (( يســتغفر ))جمزومــة  (( يعمــل )) و (( يعمــل ))عليــه إشــكال آخــر كيــف عطفــت علــى 

وجـل  أي يطلـب مغفـرة اهللا عـز م يسـتغفر اهللا ))(( من يعمل سـوءا أو يظلـم نفسـه ثـجمزومة واحلركة هنا عارضة .

أو أستغفر اهللا ؛ وأما احلال فآتيا بشـروط التوبـة اخلمسـة وهـي ؟  حباله ومقاله ؛ أما املقال فظاهر يقول اللهم اغفريل

شــروط التوبــة مخســة ابــدأ ــا أوال فــأوال ؟ أوال هــات الشــيء الــذي ينبــين عليــه العمــل ؟ أحســنت بــارك اهللا فيــك ، 

علــى اإلخــالص يعــين بــأن ال حيملــه علــى التوبــة مراعــاة أحــد مــن النــاس ؛ ثانيــا ؟ أن ينــدم ، ويقــع يف نفســه حســرة 

فعــل الــذنب ؛ الثالــث ؟ أن يقلــع عــن الفعــل ؛ الرابــع ؟ العــزم علــى أن ال يعــود ؛ و اخلــامس ؟ أن تكــون يف الوقــت 

أي يطلـــب املغفـــرة بـــأيش ؟ حبالـــه ومقالـــه ،  (( يســـتغفر اهللا ))إذا  التوبـــة أي يف الوقـــت الـــذي يقبـــل فيـــه التوبـــة  .

الذنب والتجاوز عنـه ، وليسـت السـرت فقـط ألن االشـتقاق يـدل  فيقول اللهم اغفريل ؛ فما هو املغفرة ؟ املغفرة سرت

علــى أنــه البــد مــن ســرت ووقايــة إذ أــا مــأخوذة مــن املغفــر ، واملغفــر مــا يغطــى بــه الــرأس مــن الفــوالذ وحنــوه التقــاء 

الســـهام فيحصـــل بـــه ســـرت ووقايـــة ؛ وأقـــول لكـــم إـــا مشـــتق مـــن املغفـــر ألن األصـــل أن املعـــاين مـــأخوذة مـــن أشـــياء 

، يقول مشتقه كذا ، وأصل ذلـك علـى مـا  فلهذا جتد علماء اللغة يعيدون املعاين إىل األصول احملسوسة ؛ سوسةاحمل

قيــل أن اإلنســان إمنــا صــار يــتكلم تقليــدا ملــا يســمع حولــه مــن صــريح الريــاح وحفيــف األشــجار  ومــا أشــبه ذلــك ، 

(( ثـم يسـتغفر اهللا سـرت الـذنب والتجـاوز عنـه ؛  هكذا قيل مع ما علـم اهللا عزوجـل آدم مـن أمسـاء ؛ إذا املغفـرة هـي



هـذه جـواب الشـرط جـواب " مـن  (( يجـد اهللا غفـورا رحيمـا )) ( يجـد ))يقول اللهم اغفريل ، أو أستغفر اهللا  ))

أن اهللا يغفـر لـه ؛  (( يجـد اهللا غفـورا رحيمـا ))" ولذلك صارت جمزومة حرفت بالكسر اللتقـاء السـاكنني ، املعـىن 

؛ والـرحيم هـو ذو الرمحـة   (( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهـم ))ذو املغفرة ، كما قال تعاىل:  والغفور هو

فأنــت إذا اســتغفرت اهللا عزوجــل وتبــت عليــه علــى وجــه الــذي  وربــك الغفــور ذو الرحمــة )) ((كمــا قــال تعــاىل: 

محــة ألــا ســبقت مــرارا وتكــرارا ؛ يرضــاه فســتجد اهللا غفــورا رحيمــا ؛ وأظــن ال حاجــة إىل أن نــتكلم علــى أقســام الر 

أفهمتم هذا ؟ ال ؛ ال إله إال اهللا ! الرمحـة تطلـق علـى صـفة اهللا عزوجـل وعلـى آثـار الصـفة أي علـى شـيء خملـوق ، 

تطلق الرمحة اليت هي صـفته وعلـى آثـار الرمحـة الـيت هـي خلقـه ؛ أمـا األول فهـو األصـل أن الرمحـة صـفة مـن صـفات 

لـيس املعـىن الرمحـة الـيت هـي  ( أنـت رحمتـي أرحـم بـك مـن أشـاء )ومنه قوله تعـاىل للجنـة: اهللا عزوجل ؛ أما الثاين 

(( وهو الذي ينزل الغيث مـن بعـد مـا وصفه يعين رمحة خملوق بائن ؛ ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلـم 

ء ؛ أمـا الرمحـة الـيت هــي ينشـر رمحتـه يعــين النبـات ومـا حيصـل الـرزق باملـاء النــازل مـن السـما قنطـوا وينشـر رحمتـه ))

وصــفه فإــا تنقســم عنــد أهــل العلــم إىل قســمني: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي تشــمل كــل خملــوق ، واخلاصــة هــي 

ا سعادة الدنيا واآلخرة ؛ الرمحة العامة رمحة لعمـوم النـاس أو لعمـوم اخللـق يف الـدنيا ؛  تصلت واليتخمتصة باملؤمنني 

 تعاىل عليهم رمحة ، رزقهم أمدهم أعطاهم عقوال أي عقـوال يـدركون ـا ال عقـول رشـد وهلذا جند أن الكفار هلم هللا

وتصرف ، وهذا عامة ؛ كل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم فـاملراد بـه العـام ، ويـدخل ... اخلاصـة ؛ أمـا إذا خـص 

عجـب أن األشـاعرة أنكـروا ال وهذه رمحـة خاصـة بـاملؤمنني . (( وكان بالمؤمنين رحيما ))فهو اخلاص كقوله تعاىل: 

وصف اهللا الرمحة ، أثبتوا له اإلرادة ، قالوا ال جيوز أن نثبت هللا الرمحة ألن الرمحـة رقـة ولـني وال تليـق للخـالق ، وهـذا 

بناء على أصل من فاسد وهو أـم يتلقـون مـا يعتقـدون بـرم مـن عقـوهلم الفاسـدة أيضـا ؛ ألن الـدليل الصـحيح ال 

، يقــول ال تصــف اهللا بالرمحــة ؛ فمعــىن الــرحيم عنــدهم املــنعم أو مريــد اإلنعــام ؛ املــنعم ألن ينــاقض العقــل الصــحيح 

النعمــة منفصــلة بائنــة خملــوق ؛ أو مريــد اإلنعــام ألــم يثبتــون اإلرادة ؛ وســبحان اهللا انظــر إىل العقــل املتنــاقض يقــول 

 شيء من األشياء تـدل علـى اإلرادة اإلرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص يعين ختصيص بعض املخلوقات يف

، كون اآلدمي على هذا الوصف واحلصان على هذا الوصف ما الذي جعل هذا على وصف وهـذا علـى وصـف ؟ 

إرادة اهللا عزوجــل ؛ قـــالوا إن ختصـــيص املخلوقـــات مبـــا ختـــتص بــه يـــدل علـــى إرادتـــه ؛ واالســـتدالل ـــذا علـــى اإلرادة 

م بعــد أن يقــرأ أيضــا وال يثبتــون الرمحــة الــيت آثارهــا يعرفهــا اخلــاص و العــام ، اســتدالل خفــي ال يدركــه إال طلبــة العلــ

الليـــل والنهـــار واملطـــر واألشـــجار واألـــار والبحـــار كلنـــا يعـــرف أـــا مـــن رمحـــة اهللا ؛ ولـــذلك جتـــد عـــامي إذا أمطـــرت 

فوائــد  ا لــه مــن نــور .الســماء يقــول مطرنــا بفضــل اهللا ورمحتــه وال يشــك يف هــذا ؛ لكــن مــن مل جيعــل اهللا لــه نــورا فمــ



يف هذه اآليـة الكرميـة فوائـد  . رحيما )) غفورا اهللا يجد اهللا يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوءا يعمل (( ومن اآلية:

مث استغفر اهللا غفـر اهللا لـه ؛ وحينئـذ يشـكل علينـا أن العلمـاء قـالوا إن الـدواوين ثالثـة  ؛ منها: أن من أساء إىل غريه

؛ ولكـن ظـاهر النصـوص أنـه إذا  يغفره اهللا ، ال يغفره اهللا عزوجل ؛ منها ديوان اخللق يعين املعاملة مع الناس هذا ال

ال يــدعون مــع اهللا إلهــا آخــر وال يقتلــون  (( والــذينصــحت التوبــة غفــره اهللا ، والــدليل هلــذا قولــه تبــارك وتعــاىل: 

النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنـون ومـن يفعـل ذلـك يلـق أثامـا يضـاعف لـه العـذاب يـوم القيمـة ويخلـد 

مع أنه ذكر القتـل ؛ فـإذا تـاب اإلنسـان مـن القتـل توبـة متـت شـروطها فـإن اهللا يغفـر لـه ؛  فيه مهانا إال من تاب ))

القتـل أن يسـلم نفسـه ألوليـاء املقتـول فـإذا سـلم نفسـه ألوليـاء املقتـول فقتلـوه أو عفـو عنـه مـع  ومن شروط التوبـة يف

ندمـه علـى مـا فعـل واسـتغفاره لربـه فـإن حـق املقتــول يتحملـه اهللا عنـه يـوم القيمـة ؛ أعـرفتم ؟ ألن إيفـاء املقتـول حقــه 

نـين أن أسـتحل امليـت لفعلـت لكـين أنـا يف هذه الصورة مت ... والقاتل الذي صحت توبته يقـول يف نفسـه لـو أمك

لــو أن أحــدا ســرق مــاال مــن شــخص ،  اآلن ال أقــدر إال أن أســلم نفســي ألوليــاء املقتــول ، فهــذا يتحملــه اهللا عنــه .

فهذا عمل سوءا بغريه وتاب مـن ذلـك هـل يتـوب اهللا عليـه ؟ نعـم ، إذا متـت شـروط التوبـة ، ومـن شـروط التوبـة أن 

رد املال لصـاحبه فقـد تـاب ؛ فعلـى هـذا نقـول ظـاهر اآليـة هنـا وغريهـا أيضـا مـن النصـوص  يرد املال لصاحبه ؛ فإذا

ومــن  أنــه مــىت صــحت التوبــة حــىت يف حقــوق اآلدمــي الــيت ال يســتطيع أن يــتخلص منهــا فــإن اهللا تعــاىل يقبــل توبتــه .

يعمـل سـوءا أو يظلـم  (( مـنفوائدها: أن اإلنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر ؛ من أين تؤخذ ؟ من العمـوم 

وهذا عامة فيمن تكرر منـه ذلـك أن مل يتكـرر ، ويـدل هلـذا حـديث ثابـت عـن النـيب عليـه نفسه ثم يستغفر اهللا )) 

أن رجـال أذنـب فاســتغفر اهللا عزوجـل فقـال اهللا عزوجـل علـم عبــدي أن لـه ربـا يغفـر الــذنب  ( الصـالة والسـالم

فهذا يـدل علـى أن التوبـة  ا إلى أن قال اهللا له فليعمل ما شاء )ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عاد ثانيا ثم ثالث

تثبت وتقع من اهللا عزوجل ولو تكرر الذنب ؛ وهلذا قـال العلمـاء مـن شـروط التوبـة أن يعـزم علـى أن ال يعـود ال أن 

حة وعليـه أن ال يعود ، فإذا عزم أن ال يعود فقد صحت توبته وإذا عاد مل تبطل توبته األوىل بل توبتـه األوىل صـحي

وهـذا شـيء  (( أو يظلـم نفسـه ))ومن فوائدها: أن املعاصـي ظلـم للـنفس ؛ لقولـه:  جيدد توبة ثانية للذنب الثاين .

(( ومـا ظلمنـاهم ولكـن (( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسـهم يظلمـون )) ثابت مكرر يف القرآن ، قال اهللا تعـاىل: 

ومـــن  علـــى أن اإلنســـان هـــو الظـــامل لنفســـه إذا عصـــى اهللا . إىل غـــري ذلـــك مـــن نصـــوص الدالـــة ظلمـــوا أنفســـهم ))

 (( مــن يعمــل سـوءا أو يظلــم نفســه ))مــن قولـه: ؟ مــن أيـن فوائـدها: أن اإلنســان قـد يكــون عـدوا لنفســه ؛ تؤخـذ 

نعــم أنــه يظلــم نفســه والظــامل ... عــدو لــك ؛ فاإلنســان عــدو لنفســه كمــا أن أقــرب النــاس إىل اإلنســان قــد يكــون 

ـــه  ومـــن  كـــأن احـــذر نفســـك فإـــا عـــدوك .  إن مـــن أزواجكـــم وأوالدكـــم عـــدوا لكـــم فاحـــذروهم ))(( أعـــداء ل



(( يجــد اهللا فوائــدها: أن اهللا تعــاىل يقبــل مــن عبــده االســتغفار إذا متــت شــروطه أي بلســان حالــه ومقالــه ؛ لقولــه: 

  أنت استغفر ، اس... يف استغفاره ستجد اهللا عزوجل غفورا رحيما . غفورا رحيما ))

  هل اجلدل كله مذموم  ؟ ائل :الس

ــه اجلــدل لــيس مــذموما علــى كــل حالــه ؛ اجلــدل الــذي يف قولــه تعــاىل:  الشــيخ : (( وجــادلوا بالباطــل ليدحضــوا ب

(( أدع هــذا مــذموم وباطــل ؛ و اجلــدل الــذي يــراد بــه إثبــات احلــق هــذا حممــود وواجــب ، قــال اهللا تعــاىل:  الحــق ))

  . نة وجادلهم بالتي هي أحسن ))إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحس

  ما الفرق بني املراء واجلدل ؟  السائل :

هـذا غـري مرتـب فيـه ، مث الحـظ أن املـراء غـري اجلـدال ، املـراء هـو الـذي يقصـد اـادل ... اخلصـم حبـق أو  الشيخ :

  غري حق .

  ؟  (( هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

مـا فيـه عمـوم فيـه ، مـا فيـه عمـوم  يشـري ـا النـاس معينـني ؛ (( هـاأنتم ))ال ما يسـتقيم ، هـذا مـا يسـتقيم  الشيخ :

أقــول يشــر إىل النــاس معينــني وأنــت تقــول  (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))بــارك اهللا فيــك ، 

، لـو أن هـذا جـادل عـن شـخص بالباطـل نقـول لـه أنــت  ؛ لكـن علـى كـل حـال ... مـثلهم (( هـاأنتم ))للعمـوم ؟ 

بغيــر حــق ( مــن اقتطــع مــن األرض شــبرا جادلــت عنــه اآلن ورمبــا تــنجح لكــن مــن جيــادل اهللا يــوم القيمــة ؛ وهلــذا 

  )   بسبع أراضين طوقه اهللا يوم القيمة



 هل اجلدل كله مذموم  ؟ السائل :

(( أدع إلــى ذا حممــود وواجــب ، قــال اهللا تعــاىل: شــاجلــدل لــيس مــذموما علــى كــل حالــه ؛ اجلــدل الــذي  الشــيخ :

  سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) .

  ما الفرق بني املراء واجلدل ؟  السائل :

الحظ أن املراء غري اجلدال ، املراء هو الذي يقصد اادل فتل اخلصـم حبـق أو غـري هذا غري مراد فيه ، مث  الشيخ :

  حق .

  ؟  (( هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

ا فيـه عمـوم ؟ ما فيه عموم فيـه ، مـ يشري إىل الناس معينني(( هاأنتم )) ال ، ما يستقيم ، هذا ما يستقيم  الشيخ :

مــا حيصــل أبــدا ، أقــول يشــري إىل النــاس   (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))بــارك اهللا فيــك ، 

مثلــه ، لــو أن هــذا جــادل عــن شــخص بالباطــل ؛ لكــن علــى كــل حــال  (( هــاأنتم ))معينــني وأنــت تقــول للعمــوم ؟ 

( مـن اقتطـع مـن األرض شـبرا هللا يـوم القيمـة ؛ وهلـذا نقول له أنت جادلت عنه اآلن ورمبا تنجح لكن مـن جيـادل ا

  بغير حق طوقه اهللا بسبع أراضين ) .

  عن نور الذي يعطاه املؤمن يوم القيمة ؟ السائل :

(( يــوم تــرى النــور عــن اإلنســان يــوم القيمــة ، والنــاس يــوم القيمــة غــري املــؤمنني لــيس هلــم نــور يعــين حيجــب  الشــيخ :

  فهذا يعاقب حبجب النور عنه يوم القيمة . نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ))المؤمنين والمؤمنات يسعى 

  عن كيفية توبة من أخذ حقوق غريه ؟ السائل :

؛ هــذه زيــادة ، زيــادة يف اجلــواب ، مــا الــذي تريــد ؟ طيــب يــذهب إىل  فــاألول تقطــع يــده والثــاين ال تقطــع الشــيخ :

؛ سـرق مـين ويضـمنه مبثلـه إن كـان .أو بقيمتـه إن كـان ك صاحبه ويقـول أنـا سـرقت منـك كـذا وكـذا ومـا سـرقت منـ

  أذا مات من سرق منه يدفع إىل وارثه .

  عن كون موسى عليه الصالة والسالم قتل غريه مدافعة عن أحد من شيعته ؟ السائل :

منـه ؛  لكن موسى متأول ؛ الن هذا القبطي الذي اعتدى على إسرائيل تأول أنه يريد أن ينقذ اإلسـرائيلي الشيخ :

  . ( إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها )ألنه استغاثه فأراد املدافعة عنه ؛ وهلذا قال: 

  عن كيفية توصيل حقوق الغري إذا تاب من ذلك ؟ السائل :

ال ينبغي ، البد أو يوصل املال لصاحبه إما مبباشـرة أو بواسـطة إنسـان ، بواسـطة إنسـان يثـق منـه يقـول يـا  الشيخ :

  من فالن وأريد أرسلها إليه ؛ ... ؛ ما يتصرف يف مال غريه . فالن أنا سرقت



  

 حكيمـا ومــن عليمـا اهللا وكــان نفسـه علـى يكسـبه فإنمــا إثمـا يكسـب (( ومـنأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الــرجيم ؛ 

 لهمـت ورحمتـه عليـك اهللا فضـل مبينـا ولـوال وإثمـا بهتانـا احتمـل فقـد بريئـا بـه يـرم ثـم إثمـا أو خطيئة يكسب

 والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنـزل شـيء مـن يضـرونك ومـا أنفسـهم إال يضـلون ومـا يضلوك أن منهم طآئفة

  )) .  عظيما عليك اهللا فضل وكان تعلم تكن لم ما وعلمك

أعـــوذ بـــاهللا مـــن  . (( ومـــن يكســـب إثمـــا فإنمـــا يكســـبه علـــى نفســـه وكـــان اهللا عليمـــا حكيمـــا ))تفســـري اآليـــة: 

هذا مبتداء الدرس الليلـة وقـد سـبق ذكـر الفوائـد  (( ومن يكسب إثما ))الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

هـذه مجلـة شـرطية فعـل  ((  ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ))من اآليات السابقة ؛ يقول جل وعال: 

... ؛ ؛ والســؤال هنــا ملــاذا اقرتنــت الفــاء بــاجلواب ؟  إنمــا ))(( فوجــواب الشــرط فيهــا  (( يكســب ))الشــرط فيهــا 

اجلــواب أن يقــال إن هــذه تشــبه اجلملــة االمسيــة القرتاــا بإمنــا ، وأصــل إمنــا إن حــرف توكيــد دخلــت عليــه مــا الكافــة 

؛ ففـي هـذه اآليـة  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))يعـين ال غـريه  (( إنمـا يكسـبه علـى نفسـه ))وقولـه:  فصار إمنا .

وجـــل أن مـــن اكتســـب إمثــا فإنـــه ال يضـــر إال نفســـه ؛ ملـــاذا ؟ ألنــه يكســـبه علـــى نفســـه ال علـــى غـــريه ؛  خيــرب اهللا عـــز

نكرة يف سـياق الشـرط فـتعم مجيـع اآلثـام الكبـائر والصـغائر وتعـم اآلثـام املباشـرة واآلثـام السـببية ؛  (( إثما ))وقوله: 

(( وكـان اهللا سـه وقـد يكـون داال عليـه أو معينـا عليـه ال يكـون بـذلك إمثـا ؛ وقولـه: ألن اإلنسان قد يباشـر اإلمث بنف

ســبق لنــا أن مثــل هــذا التعبــري ال يــدل علــى احلــدوث وأن اهللا كــان عليمــا حكيمــا فيمــا ســبق وإمنــا  عليمــا حكيمــا ))

ال عليـه ؛ يف اآليـة الكرميـة الفعل هنا مسلوب الزمان ، واملقصود به حتقيق تسـميته يف هـذين االمسـني و اتصـافه مبـا د

كرر اهللا عزوجل أن اإلنسان إذا كسب إمثا فإمنا يكسبه عن نفسه ألن هذه اآليات كمـا مـر علينـا فيمـا سـبق نزلـت 

يف قصـة الرجــل الـذي ســرق درعــا مث رمـى بــه يهوديــا فـأراد أن يتهمــوا هـذا اليهــودي وجــاءوا إىل النـيب صــلى اهللا عليــه 

(( فوائــد اآليــة:  وجــل إذا كسـب اإلنســان إمثـا فإمنــا يكسـب علــى نفسـه . هـود فيقــول عـزوآلـه وســلم وتبـني بــراءة الي

؛ منهـــا: أن  فيســـتفاد منهـــا فوائـــد . ومـــن يكســـب إثمـــا فإنمـــا يكســـبه علـــى نفســـه وكـــان اهللا عليمـــا حكيمـــا ))

وال تــزر وازرة  ((اإلنســان إذا كســب اإلمث فإمنــا يكســبه علــى نفســه وال حيملــه عنــه غــريه ، ويؤكــد هــذا قولــه تعــاىل: 

( أن مــن سـن فــي اإلســالم فـإن قــال قائـل: ألــيس قـد ثبــت عـن النــيب صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم:  وزر أخـرى )) .

؟ اجلواب: بلى ؛ إذا كيف يكـون عليـه وزر مـن عمـل  سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة )

هـذه البدعـة ؛ وهلـذا مـا قتلـت نفـس ظلمـا إال كـان علـى ابـن  ا وهو مل يباشر العمـل ؟ نقـول: ألنـه هـو الـذي سـن

آدم األول منها كفـال ؛ ألنـه أول مـن سـن القتـل ؛ وعلـى هـذا فيقـال إن الـذي سـن البدعـة واتبعـه النـاس عليهـا فـإن 



ن مـن ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم أحدا فيحمله غريه إمثه إال حبـق ؛ وقـد سـبق مـرارا أ سنه إياها من عمله .

ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حىت تفىن مث يؤخـذ مـن سـيئام فيطـرح عليـه مث ويطـرح يف النـار ، وهـذا 

يل حتمــيال للغــري إمث غــريه ولكنــه مــن بــاب املقامســة واــازاة ن فــإذا مل يكــن عنــده حســنات تــرد مظلمــة اآلخــرين فإنــه 

مـــن فوائــدها: إثبـــات هــذين االمســني مـــن أمســاء اهللا : العلـــيم ، و  يؤخــذ مــن ســـيئام ويطــرح عليـــه ويطــرح يف النــار .

ومـن فوائـدها: إثبـات مـا تضـمنه هـذان االمسـان مـن صـفات اهللا  . (( وكان اهللا عليما حكيمـا ))واحلكيم ؛ لقوله: 

؛ فــــالعليم تضــــمنت العلــــم واحلكــــيم تضــــمنت احلكمــــة واحلكــــم ؛ ألنــــه مــــر علينــــا أن احلكــــيم مشــــتقة مــــن احلكــــم 

الـــذي هـــو احلكمـــة ؛ وال حاجـــة إىل أن نعيـــد أن احلكمـــة أربـــع حـــاالت ألنـــه ســـبق و التكـــرار يأخـــذ إىل  واإلحكـــام

ومــن فوائـــدها: أن مــن علــم اهللا وحكمتـــه أن مــن كســـب إمثــا فإمنــا يكســـب علــى نفســه ، فإمنـــا ذلــك مـــن  الوقــت .

 مبينـا )) وإثمـا بهتانـا احتمل دفق بريئا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب ((  ومنتفسري اآليـة:  احلكمة البالغة .

اخلطيئة واإلمث مـن الكلمـات الـيت إذا اجتمعـت افرتقـت وإذا افرتقـت اجتمعـت ؛ فاخلطيئـة واإلمث والسـوء ومـا أشـبه  .

ذلــك معناهــا واحــد إذا انفــردت كــل كلمــة عــن األخــرى ؛ أمــا إذا اقرتنــت إحــدامها مــع األخــرى فالبــد أن حنمــل كــل 

التكـرار بـال فائـدة ؛ واألصـل يف العطـف أنـه يقتضـي املغـايرة ؛ فمـا هـي اخلطيئـة ومـا هـو واحدة على معىن لـئال يلـزم 

اإلمث ؟ قال بعض العلماء: اخلطيئـة مـا ارتكبـه اإلنسـان عـن غـري قصـد ، واإلمث مـا ارتكبـه عـن قصـد ؛ ويف هـذا نظـر 

خطيئـة ؛ وأجيـب عـن ذلـك بأنـه  وذلك ألن اخلطيئة املرتكبة عن غري قصد قد رفع اهللا عنها احلرج واإلمث فـال تكـون

ال مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليه وإال فاألصل أن من فعـل خطيئـة عوقـب عليـه لكـن 

وجــل ؛ وقيــل: اخلطيئــة مــا تعــدى علــى الغــري واإلمث مــا كــان خاصــا باإلنســان ؛ وقيــل:  هنــاك مــانع وهــو عفــو اهللا عــز

الفعـل ال ميكـن أن يدخلـه  يـرم بـه بريئـا ))(( ثم د التكرار يف اآلية ؛ وقوله: بالعكس ؛ كل هذه األقوال دفعا لوجو 

(( ثـم يـرم بـه بريئـا هذا جمزوم بأيش ؟ حبذف حرف العلة وهـي اليـاء ؛ الكسر ، فلماذا كان هذا الفعل مكسورا ؟ 

أي كلمــة  ل بهتانــا ))(( فقــد احتمـأي بريئـا مــن هـذا اإلمث وذلــك كرمـي هــؤالء الفئـة لليهــود بأنـه هــو السـارق ؛  ))

أي عقوبة بينة ، فكلمة مبني مبعىن البينة ألن املبـني يـأيت مبعـىن البـني ويـأيت مبعـىن املبـني للشـيء إذ  (( وإثما مبينا ))

أن أبــان وبــان يســتعمل الزمــا كمــا يســتعمل أبــان متعــديا ، فتقــول مــثال: أبــان يل احلجــة ، وهــذا متعــدي ؛ ويقــال: 

ألنــه كـذب علــى  (( احتمــل بهتانـا ))قولـه:  هـذا بــان ؛ وعليـه فكلمـة مبــني مبعـىن بــني .أبـان الفجـر ، أي ظهــر ، و 

ألنه مجع بني اخلطيئـة واإلمث وبـني رمـي غـريه ـا فجمـع بـني سـيئتني ؛ وهلـذا كـان إمثـا مبينـا  (( وإثما مبينا ))الغري ، 

مـن فوائـدها:  . )) مبينـا وإثمـا بهتانـا احتمـل فقـد بريئـا بـه يـرم ثم إثما أو خطيئة يكسب (( ومنفوائد اآلية:  .

فإن رمـى الغـري  (( فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ))حترمي رمي الغري مبا فعل اإلنسان من خطيئة ؛ وجه ذلك قوله: 



خبطيئــة أو إمث مل تنســب إليـــه مــن قبــل ؛ فهـــل يكــون داخــال يف ذلـــك ؟ يعــين أن رجــال اـــم شخصــا خبطيئـــة أو إمث 

ة أو إمث هــل نقــول إنــه احتمــل تانــا وإمثــا مبينــا ؟ نعــم نقــول ذلــك ؛ لكــن اآليــة إمنــا خصــت وقــال إنــه عمــل خطيئــ

ذلـك فـيمن فعــل الشـيء مث رمــى بـه غـريه ألــا حتكـي القضــية الواقعـة ، وحكايـة القضــية الواقعـة ال يكــون هلـا مفهــوم 

 اذب أنـه حمتمـل لـإلمث والبهتــان .مـادام املعـىن ثابتـا يف هـذا ونظـريه ؛ والشـك أن مـن رمـى غـريه بفعـل خطيئـة وهـو كـ

ــا ))ومــن فوائــدها: أن الســيئات تتضــاعف لتعــدد أوصــافها ؛ لقولــه:  ــا وإثمــا مبين ، وهــذا هــو الواقــع وهــو  (( بهتان

العدل ؛ أرأيت من قذف قريبا له وقذف أجنبيا له كالمها قذف لكن انضم إىل قذف القريب قطيعة الـرحم فتكـون 

أن يتضـاعف إمثهـا ؛ ألن األحكـام مرتبـة علـى أوصـافها ؛ وكـذلك مـن تصـدق علـى جـرم هذه السيئة متضاعفة فال 

بعيــد وتصــدق علــى قريــب ففعلــه كلــه صــدقة لكــن صــدقه علــى البعيــد صــدقة فقــط وعلــى القريــب صــدقة وصــلة ؛ 

ومــن  فاألعمـال الســيئة تتضــاعف بتضــاعف األوصــاف وكــذلك األعمــال الصــاحلة تتضــاعف بتضــاعف األوصــاف .

(( فقـد احتمـل بهتانـا وإثمـا مبينـا حذير من رمـي الغـري باخلطايـا واآلثـام ملـا يف ذلـك مـن اإلمث ؛ لقولـه: فوائدها: الت

 أنفسـهم إال يضـلون ومـا يضـلوك أن مـنهم طآئفـة لهمـت ورحمتـه عليـك اهللا فضـل (( ولـوالتفسري اآليـة:  . ))

 عليـك اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لـم مـا وعلمـك والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما

شـرطية ، ويقـال يف  (( ولوال فضل اهللا عليك ورحمته لهمت طائفة أن يضـلوك )) (( لـوال ))قـال:  . عظيما ))

(( فضـل إعراا حرف امتناع المتناع ؛ صح ؟ حرف امتناع لوجود ، ما هو املوجود وما هو املمتنع هنـا ؟ املوجـود 

وهنــاك أخــت لــه أو بنــت عــم وهــي " لــو " يقــال فيهــا حــرف امتنــاع المتنــاع   )(( لهمــت طائفــة )واملمتنــع اهللا )) 

هـذه حـرف امتنـاع المتنـاع ، وتقـول: لـو  (( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسـهم جـاءوك فاسـتغفروا اهللا ))كقوله تعاىل: 

(( ىل: جــاء زيــد ألكرمتــه ، وهلمــا بنــت عــم بعيــدة وهــي ؟ " ملــا " ويقــال فيهــا حــرف وجــود لوجــود ، مثــل قولــه تعــا

هـذه حـرف وجـود لوجـود ، وجـد الكفـر لوجـود اـيء ، وتقـول: ملـا جـاء زيـد  فلما جـاءهم مـا عرفـوا كفـروا بـه ))

جاء عمرو ، وجد جميء عمرو لوجود جميء زيد ؛ وعلى هذا فقـد توزعـت هـذه احلـروف الثالثـة الوجـود والعـدم ؛ " 

  و" لوال " ؟ حرف وجود المتناع . امتناع المتناع ؛ملا " حرف وجود الوجود ؛ و" لو " ؟ حرف 

الفضــل هــو العطــاء ، العطــاء الــدائم ؛ والرمحــة أعــم ألن الرمحــة  (( ولــوال فضــل اهللا عليــك ورحمتــه ))هنــا يقــول: 

(( هـذه جـواب لـوال  (( لهمت طائفة ))يكون فيها دفع املرهوب وحصول املطلوب ؛ والفضل حصول املطلوب ؛ 

فمــن هــذه الطائفــة ؟ هــي لــيت دعــت أن الســارق هــو اليهــودي واجتمعــوا علــى  لهمــت طائفــة مــنهم أن يضــلوك ))

ذلك حىت لبسوا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومهوا أن يضلوه ؛ وهنا إشكال فإن ظاهر اآليـة أـم مل يهمـوا 

أن يكــون صــاحبهم أن يضــلوه ، وإذا نظرنــا إىل القصــة وجــدنا أــم مهــوا ألــم جــاءوا إىل الرســول بــأمجعهم وأنكــروا 



الســارق ورمـــوا اليهـــودي بالســـرقة ، فقـــد مهـــوا وفعلـــوا ؟ واجلـــواب عــن ذلـــك أن يقـــال: مهـــوا مهـــا حيصـــل بـــه اإلضـــالل 

(( ولـــوال فضـــل اهللا عليـــك جوابـــا لقولـــه:  (( لهمـــت ))ولكـــنهم مل يصـــلوا إىل مـــرادهم ، فصـــح أن يكـــون قولـــه: 

ية حــذف منهــا حــرف اجلــر فتقــديره: بــأن يضــلوك ، أن هنــا مصــدر  (( لهمــت طائفــة أن يضــلوك ))؛  ورحمتــه ))

وحذف حرف اجلر مع أن وأن مطردة وإذا حذف حرف اجلر نصب اـرور ، هـذه قاعـدة مطـردة ؛ لكنـه مطـرد يف 

    أن وأن كما قال ابن مالك:

  ... ؛ وفي أن وأن يطرد                               

  وال يقاس عليه ؛ ومن ذلك قول الشاعر:أما مع غري أن وأن فهو مساعي يسمع عن العرب 

  تمرون الديار ولم تعودوا   كالمكم علي إذا حرام                                  

الشــاهد يف قولــه " الــديار " واألصــل: متــرون بالــديار ومل تعــودوا ، لكــن حــذفت البــاء فنصــب اــرور بنــزع اخلــافض 

اإلضــالل معنــاه يف األصــل يقــال: ضــل الطريــق ، مبعــىن تــاه ومل  ك ))(( أن يضــلو لكنــه غــري مطــرد إال يف أن وأن ؛ 

يكن سريه على بينة ؛ واملراد بإضالل الرسول عليه الصالة والسالم هنا الذي هم بـه هـؤالء ولكـن فضـل اهللا ورمحتـه 

(( ولــوال  ؛ وهــذه اآليــة كقولــه تعــاىل:ي تــداركت النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم هــو أن حيكــم بــأن الســارق اليهــود

(( إذا ألذقنـاك ضـعف إذا يعـين ولـو ركنـت إلـيهم ولـو شـيئا قلـيال  أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلـيال ))

تأمـل هـذه اآليـة يـا أخـي ، يتبـني لـك ... خمالفـة الشـرع  الحياة وضعف الممات ثم ال تجـد لـك علينـا نصـيرا ))

وهذا هو الرسـول عليـه الصـالة والسـالم  إليهم شيئا قليال ))(( لوال أن ثبتناك لقد كدت تركن من أجل عباد اهللا 

، لوال أن ثبته لركن إليهم شيئا قليال فمـا بالنـا حنـن ؟ فالواجـب علـى اإلنسـان أن يتنبـه ملثـل هـذه الفائـدة وأن يسـأل 

مــات ؛ ألن اهللا دائمــا الثبــات علــى أن ال تأخــذه يف اهللا لومــة الئــم ، ولــو فعــل ألذاقــه اهللا ضــعف احليــاة وضــعف امل

يعـين أـم بتحـايلهم  (( ومـا يضـلون إال أنفسـهم ))؛ يقول: ذنب الرسول عليه الصالة والسالم ليس كذنب غريه 

واــامهم للغــري وإرادــم أن ضــل الرســول عليــه الصــالة والســالم ال ميكــن أن يضــل بــل هــذا ال حيصــل بــه إال ضــالل 

زائـدة زائـدة ؛ كيـف زائـدة زائـدة ؟  (( مـن شـيء ))ئـدة مـن هـذه زائـدة زا(( وما يضرونك من شـيء )) أنفسهم ؛ 

تنــاقض ؟ زائــدة إعرابــا زائــدة معــىن ؛ زائــدة األوىل هــل هــي مــن الفعــل الــالزم أو مــن الفعــل املتعــدي ؟ انتبــه ! زائــدة 

،  ازائــدة ، األول مــن الــالزم أو مــن املتعـــدي ؟ مــن الــالزم ؛ والثــاين ؟ مــن املتعـــدي ؛ ألن املعــىن زائــدة هــي بنفســـه

زائدة معىن أي زادت املعىن ، واضح ؟ طيب ، زائدة معـىن زائـدة إعراـا لكـن إذا نقـول زائـدة إعرابـا هـل هـي الفعـل 

، هـذه زائــدة يعــين بنفسـها ، هــذه زائـدة معــىن فهـي متعديــة ، قــال  ال مـا هــو إعرابـا ، زائــدة الزائـد متعــدي أو الزم ؟

فهـي تكـون متعديـة وتكـون الزمـة ؛ علـى كـل حـال  تقـواهم )) (( والذين اهتدوا زادهم هـدى وآتـاهماهللا تعاىل: 



هــذه مــن زائــدة إعرابــا وزائــدة للمعــىن ؛ فمــا هــو الزيــادة يف اإلعــراب ؟ هــو أنــه لــو حــذفت الســتقام  (( مــن شــيء ))

الكالم ؛ لو كان يف غري القرآن وقيل: وما يضرونك شـيء ، صـح الكـالم ، وهـي زائـدة مـن حيـث املعـىن يعـين تزيـد 

عــىن ألن حــروف الزائــدة مــن أدواة التوكيــد فهــي تؤكــد املعــىن ؛ وهلــذا نقــول إن شــيئا هنــا نكــرة يف ســياق النفــي يف امل

يعـين  (( ومـا يضـرونك مـن شـيء ))فتفيد العموم فإذا دخلت عليها من كانت نصا يف العموم كال النافية للجـنس 

(( وأنــزل اهللا ىل قــد مــن عليــك مبنــه ورمحتــه ال ميكــن أن يضــرونك بــأي شــيء مــن األشــياء ؛ ألن اهللا ســبحانه وتعــا

الكتـاب هـو القـرآن واحلكمـة قيـل يف معناهـا وجهـان ؛ الوجـه األول: أن املـراد بــذلك  عليـك الكتـاب والحكمـة ))

أســرار الشــريعة أي أســرار أحكامهــا ، فــإن شــريعة الرســول عليــه الصــالة والســالم كلهــا مشــتملة علــى أســرار وحكــم 

ين: املراد باحلكمة السنة ؛ فاهللا أنزل عليـك القـرآن و السـنة ، واملعنيـان ال يتنافيـان يف الواقـع عظيمة ؛ وقيل وهو الثا

، فالرسول عليه الصالة والسالم أنزل عليه الكتاب وأنزل عليـه السـنة وكـذلك الكتـاب والسـنة كالمهـا مشـتمل علـى 

ــأحكــام وحكــم بالغــة قــد تناهلــا العقــول وقــد ال تناهلــا ؛  علــم اهللا نبيــه مــا مل يكــن  م تكــن تعلــم ))(( وعلمــك مــا ل

(( وكــذلك وقــال تعــاىل:  (( ومــا كنــت تتلــوا مــن قبلــه مــن كتــاب وال تخطــه بيمينــك ))يعلــم ، قــال اهللا تعــاىل: 

وهــذا ال يــنقص النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه  أوحينــا إليــك روحــا مــن أمرنــا مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب واإليمــان ))

علـى أن رسـول اهللا حقـا ، فمـن أيـن جـاءه هـذا العلـم ؟ مـن اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا وصـف  وسلم شيئا بل يزيـده داللـة

اهللا حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بأنــه أمــي وصــفة نعــي ال وصــف قــدح ؛ ألن كونــه أميــا مث يــأيت ــذا الكتــاب 

ضـل اهللا عليـك (( وعلمـك مـا لـم تكـن تعلـم وكـان فالعظيم الذي أعجـز البشـر يـدل علـى أنـه رسـول اهللا حقـا ؛ 

ومــا ظنــك بوصـــف الفضــل مـــن العظــم مـــن  (( ولـــوال فضــل اهللا عليـــك ورحمتـــه ))هــذا توكيـــد لقولــه:  عظيمــا ))

العظــيم الــذي ال أعظــم منــه ؟ ســيكون هــذا العظــم عظيمــا بالغــا جــدا ؛ ألن وصــف العظــيم للشــيء بــالعظيم يــدل 

لـف  ، والغـين يستصـغرها وال يراهـا شـيء ؛ على عظمة كبـرية ؛ وهلـذا جتـد الفقـري مـثال يسـتعظم أن يكـون عنـده أ

فوصـفه بــالعظم ـ وهــو مـن عنــد اهللا الــذي هـو أعظــم مــن كـل شــيء ـ يــدل علـى عظــم الفضــل الـذي أوتيــه الرســول 

 ومـا يضـلوك أن منهم طآئفة لهمت ورحمته عليك اهللا فضل (( ولوالفوائد اآلية:    صلوات اهللا وسالمه عليه .

 تعلــم تكــن لــم مــا وعلمــك والحكمــة الكتــاب عليــك اهللا وأنــزل شــيء مــن يضــرونك ومــا أنفســهم إال يضــلون

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد كثــرية ؛ منهــا: بيــان فضــل اهللا علــى الرســول صــلى  عظيمــا )) . عليــك اهللا فضــل وكــان

رمحــة خاصــة مل تكــن لغــري الرســول  (( ورحمتــه ))ة ؛ فــإن قولــه: اخلاصــ رمحــةومنهــا: إثبــات ال اهللا عليــه وآلــه وســلم .

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ والرمحــة نوعــان: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي الــيت تشــمل مجيــع العبــاد ومنهــا ؟ قــول 

؟ وأمــا الرمحــة اخلاصــة فهــي للمــؤمنني خاصــة ؛  (( الــرحمن الــرحيم )) و(( ورحمتــي وســعت كــل شــيء )) اهللا: 



ومــن فوائــدها: أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حمتــاج لفضــل اهللا  . رحيمــا ))(( وكــان بــالمؤمنين لقولــه تعــاىل: 

(( ولـوال فضـل اهللا عليـك ورحمتـه لهمـت ورمحته ولوال فضـل اهللا ورمحتـه عليـه حلصـل لـه مـا حيصـل لغـريه ؛ لقولـه: 

فضـل اهللا عليـه ، ومن فوائدها: أن اإلنسان إذا منع من الضالل لسبب أو بغري سبب فذلك من  . طائفة منهم ))

ويتجلى ذلـك أن اإلنسـان يـرى رأيـا يف مسـألة مـن املسـائل أـا حـرام أو حـالل مث يقـيض اهللا لـه مـن ينـاظره يف هـذه 

، فهــذا مــن نعمــة اهللا عليــه ومــن فضــل اهللا عليــه ؛ أحيانــا ينقــدح لــه احلــق دون املســألة حــىت يتبــني لــه احلــق ويرجــع 

ينظر مثال إىل أشياء أخرى يقيسها عليهـا وغـري ذلـك ؛ املهـم أن اإلنسـان مـىت  مناظرة إما بالتأمل و التدبر وإما بأن

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن أهــل  تبــني لــه احلــق بــأي ســبب فــإن ذلــك مــن نعمــة اهللا عليــه فليحمــد اهللا علــى ذلــك .

ول النـيب صـلى السوء وأال يغرت اإلنسان بظاهر حاله ؛ لكن إذا مل يكن إال ظاهر احلال فالبد أن حيكم بـذلك ؛ لقـ

لكن عليه أن حيرتز فـإن اإلنسـان قـد يغـر غـريه حبالـه ؛ لقولـه:  ( إنما أقضي بنحو ما أسمع )اهللا عليه وآله وسلم: 

ومـن فوائـدها: أن مـن أراد إضـالل اخللـق فإنـه ال يضـر إال نفسـه ؛ لقولـه:  . (( لهمت طائفـة مـنهم أن يضـلوك ))

 الواقـــع عـــن احلـــق ودعـــوا النـــاس إىل الباطـــل فاكتســـبوا إمثـــا إىل آثـــام ألـــم عمـــوا يف (( ومـــا يضـــلون إال أنفســـهم ))

مــن إضــرار  ضــرر هــؤالء أوومــن فوائــدها: عصــمة الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن  فأضــلوا أنفســهم بــذلك .

( (ومــن فوائــدها: أن القــرآن الكــرمي منــزل مــن عنــد اهللا ؛ لقولــه:  .(( ومــا يضــرونك مــن شــيء )) هــؤالء ؛ لقولــه: 

والنــزول يكــون مــن  (( أنــزل ))ومــن فوائــدها: إثبــات علــو اهللا ؛ لقولــه:  . وأنــزل اهللا إليــك الكتــاب والحكمــة ))

وجــل ،  وجــل نوعــان: علــو معنــوي ، وعلــو ذايت ؛ فأمــا العلــو املعنــوي فهــو كمــال أوصــافه عــز أعلــى ؛ وعلــو اهللا عــز

وجـل علـوا معنويـا ؛ و  ىل اإلسالم يقر بعلو اهللا عـزوهذا ال ينكره أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم ، كل من ينتسب إ

الثــاين: علــو الــذايت ، وهــذا يثبتــه الســلف وأئمــة األمــة وينكــره اجلهميــة واملعتزلــة واألشــاعرة ، ينكــرون العلــو الــذايت ؛ 

فمـاذا يقولــون ؟ انقســموا إىل قسـمني: قســم مــنهم يقـول إن اهللا معنــا يف كــل مكـان فلــيس لــه مكـان أعلــى ، إن كنــا 

يف املسـجد فهــو معنــا وإن كنـا يف البيــت فهــو معنـا يف الســوق هــو معنـا يف أي مكــان هــو معنـا ومــع فــالن وفــالن يف 

أي مكان ؛ والشك أن هذا ضالل مبني ؛ هل الرب عزوجل واحد ؟ نعم واحد ، كيف يكون ذاتيا يف كـل مكـان 

حــاال بأمكنــة وهــو أعظــم مــن كــل شــيء ،  هــذا إمــا التعــدد وإمــا التجــزؤ ، ويلــزم منــه أيضــا أن يكــون اهللا عزوجــل ؟

السموات مطويات بيمينه واألرض مجيعا قبضته ؛ وأما اآلخرون فقالوا: إن اهللا ال يوصف بأنه فوق العـامل وال حتـت 

؛ وهلـــذا قـــال العــامل وال ميـــني العـــامل وال مشـــال العـــامل وال متصـــل بالعـــامل وال منفصــل عـــن العـــامل ؛ ويـــن يـــروح ؟ عـــدم 

ســبكتني رمحــه اهللا حملمـد بــن فــورك ملــا وصــف اهللا عزوجـل ــذه الصــفة قــال: فـرق بــني الــرب الــذي نعبــده حممـود ابــن 

وبــني الــرب املعــدوم ؟ هــذا هــو العــدم ، ولــو قيــل لإلنســان صــف العــدم بــأبلغ مــن هــذا الوصــف مــا وجــد إىل ذلــك 



كــل مكــان وال ميكــن أن نصــفه   ســبيال ؛ أمــا أهــل احلــق فقــالوا إن اهللا بذاتــه فــوق كــل شــيء وال ميكــن أن يكــون يف

(( أنـزل اهللا عليـك الكتـاب ومن فوائـدها: أن القـرآن كـالم اهللا ؛ وجهـه ؟ أن اهللا قـال:  بالعدم كما وصفه هؤالء .

ومعلوم أن القرآن كالم والكالم صـفة املـتكلم ، فـإذا كـان اإلنـزال داال علـى علـو املنـزل كـان ذلـك دلـيال علـى أن  ))

  وجل . ن القرآن وصف ال ميكن أن يقوم بذاته فلزم أن يكون كالم اهللا عزالقرآن كالم اهللا ؛ أل

 بـين إصـالح أو معـروف أو بصـدقة أمـر مـن إال نجواهم من كثير في خير (( الأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 لـه تبـين مـا بعـد مـن الرسـول يشـاقق عظيما ومـن أجرا نؤتيه فسوف اهللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس

  . مصيرا )) وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى

(( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم إال مـن أمـر بصـدقة أو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( تتمـة فوائـد اآليـة:  ؟. ذكرمت أننا مل نأخذ فوائد ما سبق فأي آية وقفنا عليها  معروف أو إصالح بين الناس ))

 مــن يضــرونك ومــا أنفســهم إال يضــلون ومــا يضــلوك أن مــنهم طآئفــة لهمــت ورحمتــه عليــك اهللا فضــل ولــوال

مــن  عظيمــا )) . عليــك اهللا فضــل وكــان تعلــم تكــن لــم مــا وعلمــك والحكمــة الكتــاب عليــك اهللا وأنــزل شــيء

فـإن قـال قائـل: يف  ألن اهللا أنزله من عنده . الكتاب ))ليك ع(( وأنزل اهللا فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ لقوله: 

(( وأنـزل لكـم مـن األنعـام وقـال: (( وأنزلنا الحديد فيـه بـأس شـديد )) هذا االستدالل نظر ألن اهللا تعاىل قال: 

ي والشك أن هذه األشياء الثالثة ليست كـالم اهللا ففـ (( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ))وقال: ثمانية أزواج )) 

فهـي خملوقـة ؛ وأمــا القـرآن فهــو االسـتدالل نظـر ؟ فــاجلواب عـن ذلـك أن يقــال: هـذه األشــياء أعيـان قائمـة بنفســها 

؛ وهــذا هــو الــذي عليــه أهــل  صــفة ال تقــوم بنفســها ألنــه كــالم ؛ فلــزم مــن ذلــك أن يكــون صــفة هللا ولــيس مبخلــوق

 دينا خملوق السنة واجلماعة ؛ أما األشاعرة فقالوا هذا القرآن الذي بني أي



 أنفســهم إال يضــلون ومــا يضــلوك أن مــنهم طآئفــة لهمــت ورحمتــه عليــك اهللا فضــل (( ولــوالتتمــة فوائــد اآليــة: 

 عليـك اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لـم مـا وعلمـك والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما

فـإن  ألن اهللا أنزلـه مـن عنـده . الكتاب ))(( وأنزل اهللا إليك من فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ لقوله:  عظيما ))

(( وأنــزل وقــال:  (( وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ))قــال قائــل: يف هــذا االســتدالل نظــر ألن اهللا تعــاىل قــال: 

والشــك أن هــذه األشــياء الثالثــة  (( وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طهــورا ))وقــال: لكــم مــن األنعــام ثمانيــة أزواج )) 

ي االســـتدالل نظـــر ؟ فـــاجلواب عـــن ذلـــك أن يقـــال: هـــذه األشـــياء أعيـــان قائمـــة بنفســـها فهـــي ليســـت كـــالم اهللا ففـــ

خملوقــة ؛ وأمــا القــرآن فهــو صــفة ال تقــوم بنفســها ألنــه كــالم ؛ فلــزم مــن ذلــك أن يكــون صــفة هللا ولــيس مبخلــوق ؛ 

دينا خملـوق وكـالم اهللا غـري وهذا هو الذي عليه أهل السـنة واجلماعـة ؛ أمـا األشـاعرة فقـالوا هـذا القـرآن الـذي بـني أيـ

خملوق ؛ ألم يرون أن الكالم هي املعىن القائم بالنفس ؛ وحقيقة قوهلم أم فسـروا الكـالم بـالعلم لـيس بـالكالم ؛ 

ألن املعــىن القــائم بــالنفس لــيس كالمــا ؛ بــل إن اجلهميــة خــري مــنهم يف هــذا البــاب ؛ ألن اجلهميــة يقولــون كــالم اهللا 

بني أيدينا ؛ هم يقولون هذا الذي بني أيدينا خملوق ولـيس كـالم اهللا بـل هـو عبـارة عـن كـالم خملوق وهو هذا الذي 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: فضـيلة الرسـول  اهللا وليس هو الكالم ، فصار اجلهمة من هذا الوجـه أحسـن مـنهم .

(( اهللا أعلـم حيـث يجعـل ك وتعاىل: عليه الصالة والسالم حيث كان حمال إلنزال الكتاب عليه ، وقد قال اهللا تبار 

وهــو مكتــوب يف اللــوح احملفــوظ ، مكتــوب يف  كتــاب ، فعــال مبعــىن مفعــول  ومــن فوائــدها: أن القــرآن . رســالته ))

ومــن فوائــدها: أن النــيب صــلى اهللا  الصــحف الــيت بأيــدي املالئكــة كرامــة الــربرة ، مكتــوب يف الصــحف الــيت بأيــدينا .

ة ؛ فمــا هــي احلكمــة ؟ قيــل: إــا الســنة ؛ ألن الســنة حكمــة ؛ ولكــن هــذا القــول وإن  عليــه وآلــه وســلم أويت احلكمــ

كان ذهب إليه كثري مـن العلمـاء ففـي الـنفس منـه شـيء ؛ ألن احلكمـة الكائنـة يف القـرآن احلكمـة الكائنـة يف السـنة 

ى اهللا عليه وآله وسـلم ومـا أو أعظم ، وحينئذ نقول املراد باحلكمة هي األسرار اليت اشتملت عليها شريعة النيب صل

جــاء بــه هــذا القــرآن ؛ فيكــون اهللا تعــاىل قــد أنــزل علــى رســوله أحكامــا وحكمــا ؛ وهــذا القــول عنــدي هــو األرجــح ، 

هذا القول هو األرج ألن التعبـري عـن السـنة بأـا منزلـة مـن عنـد اهللا فيـه شـيء أيضـا ؛ ألن السـنة ليسـت كلهـا وحيـا 

و إقــرار مــن اهللا للرســول عليــه الصــالة والســالم ومــا أقــر اهللا رســوله عليــه فهــو مــن بــل منهــا مــا هــو وحــي ومنهــا مــا هــ

(( وعلمــك مــا لــم ومــن فوائــدها: فضــيلة العلــم ، فضـيلة العلــم ؛ ألن اهللا امــنت بــه علــى رســوله حيـث قــال:  عنـده .

ن األوالد وخـري والشك أن العلم أشرف ما يضاف اإلنسان بعد اإلسالم فهو خـري مـن املـال وخـري مـ تكن تعلم ))

من األزواج وخري من الدنيا كلها ، انظر إىل العلماء الذين نور علمهم بني أيدينا اليوم وانظـر إىل مـن يف زمـنهم مـن 

امللــوك و ... و الوجهــاء وغــري ذلــك أيــن ذكــرهم ؟ ذهبــوا ، لكــن العلمــاء بقــي ذكــرهم وصــاروا يدرســون النــاس وهــم 



، فمـا أويت اإلنسـان بعـد اإلنسـان خـريا مـن العلـم ؛ والعجـب أن العلـم كمـا يف قبورهم ؛ وهذه فضيلة عظيمة للعلم 

أمسـكت العلـم نقـص علمـك ؛ قال القائل يزيد بكثرة اإلنفاق منه وينقص به ... كلما علمت ازداد علمك وكلما 

ن فوائـدها: ومـ املال بالعكس ، لـوال أن اهللا ينـزل الربكـة مل تصـدق حـىت ال تنقصـه الصـدقة النتهـى املـال عـن قـرب .

(( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ال يعلــم إال مــن عنــد اهللا ، ال علــم لــه بشــيء إال مــن عنــد اهللا ؛ لقولــه: 

فإن قال قائل: هذا يقتضي أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان جـاهال مـن  وعلمك ما لم تكن تعلم )) .

قص بل هو كمال له ؛ ألن إعطاءه كمال بعـد الـنقص يف هـذا البـاب قبل ، وهذا تنقص له ؟ قلنا: كال ، ال ... تن

يعترب كماال ؛ والشك أن الرسول عليه الصـالة والسـالم قبـل أن ينـزل عليـه الكتـاب الشـك أنـه ... لقـول اهللا تبـارك 

 مـا أمرنـا مـن روحـا إليك أوحينا بيمينك )) (( وكذلك تخطه وال كتاب من قبله من تتلو كنت (( وماوتعاىل: 

لوال أن اهللا تعـاىل مـن عليـه بـالعلم ـ نسـأل اهللا تعـاىل أن ميـن علينـا وعلـيكم  اإليمان )) وال الكتاب ما تدري كنت

ليس من كـل شـيء حـىت اآليـة  من أي شيء علمه ما مل كن يعلم ؟ (( وعلمك ما لم تكن تعلم ))بالعلم النافع ـ 

مــن قبــل ، ... ألــف مســألة أو مليــون مســألة أو عشــر  ال تــدل علــى أنــه علمــه كــل شــيء ، علمــه مــا مل يكــن يعلمــه

ومل يقـل: علمـك كـل شـيء ؛ وـذا نـرد علـى أولئـك الكـاذبني  (( علمك مـا لـم تكـن تعلـم ))مسائل ؛ ألنه قال: 

يقولون إن الرسول عليه الصالة و السالم يعلم الغيب ، نقول كذبتم ورب العـرش ، مـا يعلـم الغيـب ، وإذا كـان إذا 

ض أصــحابه ال يــدري أيــن ذهبــوا وهــم يف مكــان واحــد فكيــف تقولــون إنــه يعلــم الغيــب ، وإذا كــان اخنــس عنــه بعــ

يدخل بيته وال يدري ما يف البيـت يقـول هـل عنـدكم شـيء ؟ وإذا قـال لـيس عنـدنا قـال أمل أرى الربمـة علـى النـار ؟ 

د قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه العظــيم  وهــو ال يــدري ، فلعلــه ... ؛ فــالنيب عليــه الصــالة الســالم ال يعلــم الغيــب أبــدا وقــ

(( عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بـين يديـه كلمة عامة قال: 

وليس يعطيه اهللا كل شيء حىت الساعة جاء جربيل يقول للرسول: مـىت السـاعة ، مـاذا قـال ؟  ومن خلفه رصدا ))

السائل ، فأشرف الرسل من املالئكة وأشرف الرسـل مـن البشـر كالمهـا ال يعلمـون قال: ما املسئول عنها بأعلم من 

(( وكـان فضـل ومـن فوائـدها: بيـان فضـل اهللا علـى رسـوله وعظمـه ؛ لقولـه:  الغيب ال يعلمون مىت تكون السـاعة .

علـم والشـك يف ورمبا يتفـرع مـن هـذه الفائـدة: أن أعظـم فضـل يتفضـل اهللا علـى العبـد هـو ال . اهللا عليك عظيما ))

هذا ؛ مث هذا البشرى ألهل العلـم إذا علمهـم اهللا تعـاىل ... عبـده مـا علمهـم فـإن مـا هـم ورثـة النـيب صـلى اهللا عليـه 

 إال نجــواهم مـن كثيـر فــي خيـر (( التفسـري اآليـة:  وآلـه وسـلم حيـث علمهـم مــن شـريعته مـا مل يكونـوا يعلمــون .

 أجــرا نؤتيــه فســوف اهللا مرضــات ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن

ــر مــن نجــواهم ))قولــه:  . عظيمــا )) هــذه نافيــة  (( ال خيــر ))كلمــة جنــوة أوال يف اإلعــراب:   (( ال خيــر فــي كثي



(( فـي كثيـر نصـب ؟ يف حمـل نصـب ؛ و واإلعـراب ؟ اسـم ال مبـين علـى الفـتح يف حمـل  (( خيـر ))للجنس وامسها 

(( مـن نجـواهم هـذه بـدل ؛ قولـه:  (( إال مـن ))هو خربها ؟ نعم ، ال خـري يف كثـري مـن كالمهـم ؛ وقولـه: مـن  ))

(( مـا يكـون فنجوى هنـا مبعـىن متنـاجني ،  (( ما يكون من نجوى ثالثة ))حيتمل أن تكون مجعا كقوله تعاىل:  ))

؛ وحيتمـــل أن تكـــون مصـــدرا ؛ وعلـــى هـــذا رابعهـــم  إال هـــوأي مـــا يكـــون مـــن متنـــاجني ثالثـــة  مـــن نجـــوى ثالثـــة ))

فيكون املعىن: ال خري يف كثري من مناجاة من تناجوا ؛ هذا من حيث اإلعـراب أمـا مـن حيـث املعـىن فهـو ظـاهرا إال 

(( إال مـن أمـر حيتاج إىل بيان ، واملعىن أن كثـريا ممـا يتنـاجى يف هـؤالء ال خـري فهـيم ، والقليـل ؟ فيـه اخلـري ؛ وقولـه: 

هل حتتاج إىل تقدير املضاف فنقول التقـدير: إال جنـوى مـن ، أو ال حتتـاج ؟ نقـول هـذا مبـين علـى كلمـة  " من " ))

إن قلنا إا مصدر احتـاج إىل التقـدير يعـين إال جنـوى مـن ؛ وإن قلنـا جنـوى مبعـىن متنـاجني فمـن هنـا  (( نجواهم ))

إال مـــن أمـــر ، إال مـــن أمـــر ففـــيهم اخلـــري ؛ مـــا هـــي ال حتتـــاج إىل تقـــدير ألن املعـــىن: ال خـــري يف كثـــري مـــن املتنـــاجني 

النجــوى ؟ ســواء قلنــا إــا مبعــىن متنــاجني أو إــا مصــدر فــالنجوى فيهــا الكــالم الــذي يســره اإلنســان إىل جليســه ، 

يعــين إال جنــوى مــن أمــر ، هــذا إن  (( إال مــن أمــر بصــدقة )) هــذه النجــوى ؛ وســيأيت إن شــاء اهللا بيــان حكمهــا .

األوىل مصدر ؛ وإن قلنا إا مصدر مبعىن اجلمع فإـا ال حنتـاج إىل تقـدير ، يعـين إال الـذي أمـر  ى ))(( النجو قلنا 

أي قــال لغــريه تصــدق ، وهــذه  (( مــن أمــر بصــدقة ))بصــدقة أو معــروف أو إصــالح بــني النــاس ، ثالثــة أشــياء ، 

، وهـو شـامل هلـذا وهــذا أي  تمــاس ومشـورةلالكلمـة تصـدق إن وقعـت مـن أعلـى فهــي أمـر أو مـن مسـاوي فهـي اال

نصــيحة ســواء كــان اآلمــر لــه إمــرة علــى مــن وجــه إليــه اخلطــاب أو كــان اآلمــر لــيس لــه إمــرة لكنــه قالــه علــى ســبيل ال

 (( أو معـروف ))منكـر ، والتنكـري يـدل علـى اإلطـالق فيشـمل القليـل والكثـري ؛  (( بصـدقة ))واإلرشاد ؛ وقوله: 

لصدقة ؛ ألن الصدقة إحسان واملعروف ما يتعارفه الناس وإن مل يكـن صـدقة املعروف ما ليس مبنكر وهو أهم من ا

، مثـــل األمـــر بـــاملعروف أن يـــأمر بالتســـامح ، يـــأمر بالتواصـــل ، يـــأمر باإلحســـان إذا مل خيصـــص الصـــدقة وخصصـــنا 

كـون بـني اإلصـالح هـو إزالـة الفسـاد بـني النـاس مثـل أن ي (( أو إصالح بين النـاس ))الصدقة بأا صدقة املال ؛ 

(( بـــين اثنـــني عـــداوة فيســـعى شـــخص إىل إزالـــة هـــذه العـــداوة ، وهـــو مـــن أفضـــل األعمـــال املقـــرب إىل اهللا ؛ وقولـــه: 

يشمل املسلمني وغري املسلمني ، فاإلصالح بني الناس خري سواء أصلحت بني املسلمني أو بـني الكفـار  الناس ))

 (( ومــن يفعــل ذلــك ))مث قــال:  . (( النــاس ))قولــه:  أو بــني املســلمني والكفــار ؛ مــن أيــن أخــذنا العمــوم ؟ مــن

مبعـىن طلـب  (( ابتغـاء مرضـات اهللا )) (( ابتغـاء ))املشار إليه ما سبق من األمـر بالصـدقة واملعـروف واإلصـالح ؛ 

الفـــاء هنـــا رابطـــة للجـــواب ،  (( فســـوف نؤتيـــه أجـــرا عظيمـــا ))أي طلـــب أن يرضـــى اهللا عنـــه  (( مرضـــات اهللا ))

ألنـه اقـرتن اجلـواب بسـوف ؛ فلمـاذا اقـرتن اجلـواب بالفـاء ؟  (( ومـن يفعـل ذلـك ))يف قولـه تعـاىل:  جواب " مـن "



هل لك أن تعطينـا بيتـا يتضـمن مـا جيـب ربـط  أقول؟ ربطه بالباء  أي ما جيب هل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك

  اجلواب فيه بالفاء ؟ نعم ،

  ؛ وبجامد   وبما وبقد بلن وبالتنفيساسمية طلبية                                

  أحسنت هذه سبعة أشياء ؛ أما ابن مالك فقد جعل هلا ضابط ما هو ؟ 

  شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل     واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل                    

لبيــت فهــو تفصــيل ؛ يعــين مــا ال يصــح أن يلــي إن وجــب أن يقــرن بالفــاء ، وهــذا ضــابط ومــا أشــار إليــه أخونــا يف ا

لكن ما ذكره ابن مالك فيه فائدة وهي اإلشارة إىل وجوب اقرتانه بالفاء ، فما هو السـبب ؟ السـبب ألنـه ال يصـح 

أن يكــون فعـــال للشـــرط ؛ فـــإذا مل يصـــح أن يكـــون فعـــال للشــرط مل يصـــح أن يكـــون جوابـــا ؛ ولـــذلك وجـــب اقرتانـــه 

ن بفـاء حتمـا جوابـا لـو جعـل   شـرطا إلن أو غـري مل ينجعـل " مـا بالفاء ؛ واضح يا مجاعة ؟ واضـح ؛ البيـت " واقـر 

معناه إمجاال ؟ معناه أنه إذا مل يصح أن يكون اجلواب فعال للشرط وجب اقرتانه بالفـاء ؛ هـذا احلكـم ، ملـاذا ؟ ألن 

ــه أجــرامــا ال يصــح أن يكــون شــرطا ال يصــح أن يكــون جوابــا ؛ فلهــذا وجــب أن يقــرتن بالفــاء ؛   (( فســوف نؤتي

فهـــي  (( يؤتيـــه ))أمـــا علـــى قـــراءة  (( يؤتيـــه ))و  (( نؤتيـــه ))قراءتـــان ســـبعيتان:  (( نؤتيـــه ))يف قولـــه:  عظيمـــا ))

فهــي علــى (( فيؤتيــه )) إذا كــان  (( ابتغــاء مرضــات اهللا فســوف يؤتيــه ))؛ ألن قولــه: ق الكــالم نســجاريــة علــى 

فقد خرج عن نسق الكـالم ويسـمى هـذا  نؤتيه )) (( فسوفنسق الكالم ؛ ألن الكالم كله يف الغيب ؛ وإذا كان 

 نجـواهم مـن كثيـر فـي خيـر (( الفوائـد اآليـة:  التفاتا ، وكل التفات فالبد له من بالفائدة علـى حسـب السـياق .

 أجـرا نؤتيـه فسـوف اهللا مرضـات ابتغـاء ذلـك يفعـل ومـن النـاس بـين إصالح أو معروف أو بصدقة أمر من إال

ة الكرمية فوائد كثرية ؛ أوال: أن كثريا من كالم الناس ليس فيه خري ؛ فما هـو امليـزان ملـا فيـه يف هذه اآلي . عظيما ))

( مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليقــل اخلــري ومــا ال ؟ امليــزان ذكــره النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف قولــه: 

( مـن حسـن إسـالم المـرء تركـه مـا ال يعنيـه  هذا واحد ، ويف قوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم: خيرا أو ليصمت )

ويف يه صلى اهللا عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال ؛ فهـذه ثالثـة أحاديـث كلهـا تبـني مـا هـو اخلـري يف  )

ومـن فوائــدها:  . ( نهـى عـن قيـل وقـال وكثـرة السـؤال )... ؛ والثـاين ؟ ... ؛ الثالـث ؟ الكـالم ؛ األول يـا أخ ؟ 

ومـن  الصدقة ؛ وجه ذلك ؟ أنه إذا كان اآلمر بالصدقة يف أمره خري ففاعل الصـدقة مـن بـاب أوىل الشـك .فضيلة 

(( إال مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو إصـالح بـين فوائدها: حث اإلنسان على األمر باخلري واإلحسـان ؛ لقولـه: 

  .ومن فوائدها: فضيلة األمر باإلصالح بني الناس  . الناس ))

  



 إصـالح أو معـروف أو بصـدقة أمـر مـن إال نجـواهم مـن كثيـر فـي خيـر ال ((هللا من الشيطان الـرجيم ؛ أعوذ با 

 تبـين مـا بعد من الرسول يشاقق عظيما ومن أجرا نؤتيه فسوف اهللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس بين

  . )) مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له

هـذه   (( ال خير في كثير مـن نجـواهم إال مـن أمـر ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 (( المناقشــة عــن معــاين اآليــة:  كمــا نعلــم مجيعــا ال نافيــة للجــنس ؛ شــرحنا كلهــا ؟ وأخــذنا الفوائــد ؛ إذا ننــاقش .

 ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن إال نجــواهم مــن كثيــر فــي خيــر

(( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم إال مـن إذا ننـاقش ، قولـه تعـاىل:  . عظيمـا )) أجـرا نؤتيـه فسوف اهللا مرضات

اسـتثناء  (( إال من أمـر ))وبناء على تكـون  (( من نجواهم )) ؟اد بالنجوى يف قوله: ما املر  . أمر بصدقة ... ))

  هـــذه األشـــياء الثالثـــة مـــا الفـــرق بينهـــا ؟ مـــن أمـــر بصـــدقة أو معـــروف أو إصـــالح بـــين النـــاس ))(( إال قولـــه: ؟ 

؟ اإلصـالح بــني مسـلم أو كــافر ؛ إذا أو  (( أو إصــالح بـين النــاس ))معـروف عـام مــن كونـه يف املــال أو العمـل ؛ 

روف األمــر بــاملعروف ، إصــالح بــني النــاس هــذه لشــيء متعــدي لــه ، فكــل هــذه الثالثــة متعــدي لــه ، الصــدقة واملعــ

؟ وجــوب العنايــة بــاإلخالص  (( ابتغــاء مرضــات اهللا ))مــا الــذي يؤخــذ مــن قولــه:  والثالــث اإلصــالح بــني النــاس .

وأــا بغــري إخــالص ال يرتتــب عليهــا أجــر كثــري وإن كــان فيهــا خــري ألــا  ن إخــالص ال خــري فيــه حــىت وإن وأــا بــدو 

 مـن كثيـر فـي خيـر (( التتمة فوائـد اآليـة:   م . أخذنا الفوائد ؟ ما هي ؟متعدية لكنه ال حيصل فيها األجر العظي

 فســوف اهللا مرضــات ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن إال نجــواهم

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة أيضــا: فضــيلة األمــر بــاملعروف حيــث قرنــه اهللا تعــاىل بــاألمر  . عظيمــا )) أجــرا نؤتيــه

فمـا هـو املعـروف ؟ املعـروف كـل مـا عرفـه الشـرع وأقـره ، كـل مـا عرفـه (( إال مـن أمـر بصـدقة )) بالصدقة ؛ لقوله: 

هـذه األمـور الثالثـة فيهـا خـري  ومـن فوائـدها: بيـان أن الشرع وأقره فهو معروف ، وكل مـا أنكـره و ... فهـو منكـر .

 (( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم ))ملا ذكـر وإن فعلها اإلنسان بغري قصد ابتغاء وجه اهللا ؛ وجهه ؟ أن اهللا تعاىل 

ومـــن  . (( ومـــن يفعـــل ذلـــك ابتغـــاء مرضـــات اهللا فســـوف نؤتيـــه أجـــرا عظيمـــا ))اســـتثىن هـــذه الثالثـــة مث قـــال: 

مــع أن الــذي  (( ومــن يفعــل ذلــك ))لــى القــول ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: فوائــدها: أنــه يصــح إطــالق الفعــل ع

حصــل أمــر بصــدقة أو معــروف أو إصــالح ؛ وهــذه إذا قلنــا إــا عائــد علــى أمــر ، املفهــوم بــاألمر ؛ أمــا إذا قلنــا إــا 

فيــه كمــا  عائــدة علــى الصــدقة واملعــروف واإلصــالح فــإن هــذا فعــل وال إشــكال فيــه ؛ ألن املشــار إليــه بــذلك خمتلــف

وهـــل الرضـــى صـــفة  (( ابتغـــاء مرضـــات اهللا ))ومـــن فوائـــدها: إثبـــات الرضـــى هللا عزوجـــل ؛ لقولـــه:  ذكرنــاه ســـابقا .

فعليــة أو صــفة ذاتيــة ؟ يقــال: إــا فعليــة ؛ ألن كــل صــفة تتعلــق مبشــيئة اهللا إن شــاء فعلهــا وإن شــاء مل يفعلهــا فهــي 



لفعــل الــذي يرضــى بــه اهللا ، والفعــل الــذي يرضــى بــه اهللا تــابع ؛ ألن ســببه اصــفة فعليــة ، والرضــى متعلــق باملشــيئة 

ملشيئة اهللا ألنه من فعل البعد وفعل العبد كـائن مبشـيئة اهللا ؛ إذا الرضـى مـن الصـفات الفعليـة ؛ ولـيعلم أن الصـفات 

ل فهــو الفعليــة كلهــا باعتبــار اجلــنس صــفات ذاتيــة ؛ لكــن أنواعهــا وأفرادهــا هــي الــيت حتــدث ؛ أمــا أصــلها وهــو الفعــ

صفة ذاتية ؛ الدليل ؟ أن اهللا تعـاىل مل يـزل وال يـزال فعـاال ؛ لكنـه املتجـدد هـو أنـواع الفعـل أو آحـاد الفعـل ، فمـثال 

االستواء على العرش مما حدث نوعه أو ال ؟ مما حـدث نوعـه ؛ ألننـا ال نعلـم فعـال هـو االسـتواء إال مـا كـان خاصـا 

ل بعــد خلــق العــرش ؛ النــزول إىل الســماء الــدنيا هــو أيضــا حــادث بــالعرش ومــا كــان خاصــا بــالعرش فإنــه قطعــا حصــ

النوع وحادث آحاد أيضا ؛ ألن اهللا ينزل كل ليلة ؛ االستواء على العرش مطلق عام ألنـه مـا حيـد بليلـة وال بيـوم وال 

ألن اهللا لــن بأسـبوع وال بشـهر ؛ لكـن النـزول ينـزل كـل ليلــة ؛ فيتبـني اآلن أن صـفات األفعـال أصـلها ذايت ؛ ملـاذا ؟ 

يزل وال يزال فعال ؛ وإذا قلت ما الدليل على هذا ؟ نقول ألن الفعل كمال ، ولو قلنا إنه يـأيت أو ميـر عليـه زمنـا مل 

يكن فاعال لكان هذا نقصا يف اهللا عزوجل ؛ ألننا إذا قلنـا أتـى عليـه زمنـا مل يكـن فـاعال فلمـاذا ؟ ألنـه غـري قـادر ؟ 

ديــد ؛ ألن حتديــد مــا مل يقــم عليــه وإن قلــت قــادر قلنــا هــات الــدليل علــى التحفــإن قلــت غــري قــادر هــذا مشــكل ، 

دليل يعترب حتكما ؛ فمن أي وقت صار الفعـل ممكنـا حبـق ؟ فلـذلك نقـول إن صـفات األفعـال أصـلها ذايت ألن اهللا 

عنــد أهــل التعطيــل   مل يــزل وال يــزال فعــال ؛ وأمــا أنواعهــا وآحادهــا فهــي فعليــة ألــا تتعلــق مبشــيئته تبــارك وتعــاىل .

كاألشــاعرة واملعتزلــة واجلهميــة ومــن ... يقولــون إن اهللا لــيس لــه رضــا ؛ لكــنهم ال ينكرونــه إنكــار جحــود بــل إنكــار 

، فمــثال إذا قــالوا لــيس لــه رضــى ، نقــول إن نفيــتم الرضــى نفــي إنكــار فهــذا تكــذيب للقــرآن ومكــذب القــرآن   تأويــل

راد بالرضـى كـذا ، فهـذا يسـمى إنكـار تأويـل وال يكفـر بـذلك إال إذا كـان كافر ؛ أما إذا قالوا نعم هللا رضى لكن امل

قـالوا إن اإلثابـة ليسـت هـي ... ببدع كبرية تكفر فشيء آخر ؛ مباذا يفسرون الرضى ؟ يقولون الرضى هـو اإلثابـة ، 

يء منفصـل الرضى ألن اإلثابة فعل منفصل ثابـت عـن اهللا عزوجـل فيثـب هـؤالء الـذين رضـي اهللا عـنهم يثيـبهم ، شـ

بــائن عــن اهللا يف اجلنــة ونعيمهــا باحليــاة الطيبــة يف الــدنيا ومــا أشــبهها ؛ إذا تفســريه باإلثابــة غلــط ، ونقــول إذا فســرمت 

باإلثابــة لــزم مــن ذلــك ثبــوت الرضــى إذ ال ميكــن أن يثيــب إال مــن رضــي عنــه ، ال يثيــب مــن غضــب عليــه أبــدا بــل 

فإنــه سـوف يكــون الزمــا لــه ، مـع املعانــاة والتحريــف ال ميكــن أن يثيـب مــن رضــي عنـه ، مهــا فــروا مــن إنكـار الرضــى 

... منه إطالقا ؛ وهلذا الوجه أن أريح املـذاهب وأسـهل املـذاهب هـو مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة مـذهب السـلف 

ل كمـا الذين يقولون ما أثبت اهللا لنفسه أثبتناه وما نفى اهللا عن نفسه نفيناه ، فيقولون مثال نثبـت الرضـى هللا عزوجـ

وننفـي التكييـف أيضـا ألنـه ال  (( لـيس كمثلـه شـيء ))، فقـال:  أثبته لنفسه ، وننفي عنه املثل كما نفاه عن نفسه

فتجـد مـذهب السـلف سـهال لـيس فيـه قلـق  (( وال تقف ما ليس لك بـه علـم ))علم لنا به ، وقد قال اهللا تعاىل: 



ومـن فوائـدها أيضـا: إثبـات صـفات الفعـل  املعتزلة وغـريهم .وليس فيه تناقض وإمنا التناقض عند أهل التحريف من 

ومن فوائدها: أنه ال ينبغي لإلنسان أن يسـتعجل الثـواب إذ قـد يـؤخره  . (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))؛ لقوله: 

اهللا الثواب حلكمة ؛ من أين تؤخذ ؟ من " سوف " الدال على التسـويف هـي تـدل علـى التحقيـق لكـن تـدل علـى 

يء لــيس علــى ... قريــب بــل علــى مــدى بعيــد ؛ وهلــذا ال تســتعجل ثــواب اهللا بــل وال تســتعجل إجابــة اهللا ... الشــ

( يســـتجاب ألحـــدكم مـــا لـــم يعجـــل فيقـــول دعوتـــه ثـــم دعوتـــه ثـــم دعوتـــه ولـــم للـــدعاء كمـــا جـــاء يف احلـــديث: 

احل أن ال يسـتعجل كذلك ... الثواب ال تستعجله ؛ مث إنه ينبغي لإلنسان أيضا إذا عمـل عمـال صـ  يستجب لي )

لـو  (( فلنحيينـه حيـاة طيبـة ))ثواب الدنيا فيكون مريدا للدنيا يعين مثال من آمن وعمل صاحلا قد قال اهللا تعـاىل: 

عملت ألن حيييك اهللا حيـاة طيبـة ، فهـذا الشـك إنـه خـري لكـن خـري مـن ذلـك أن ... الثـواب اآلخـرة و ... ثـواب 

اهلمـم و... النفـوس وإال ولكـن  عبثـابأس ؛ ألن اهللا لن يـذكر لنـا ثـواب الـدنيا  الدنيا ؛ ... ثواب الدنيا واآلخرة فال

لكان كل ثواب ذكر اهللا يف الدنيا يعترب عبثا ولغـوا ؛ فـال حـرج علـى اإلنسـان أن ينـوي ثـواب الـدنيا واآلخـرة ؛ لكـن 

؛ لقولـه:  ذلك ابتغاءومن فوائدها: عظم ثواب من فعل  . أن ينوي ثواب الدنيا فقط فالشك أنه ناقص اإلخالص

ومـن فوائـدها: بيـان فضـل اهللا  ألن تعظيم الشيء من العظيم يـدل علـى عظمتـه . (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))

عزوجل على عباده حيث مسى ثوام على العمـل أجـرا مبنزلـة أجـرة األجـري الـذي البـد أن يعطاهـا وهـو مسـتحق هلـا 

جعلـه علــى العمــل يسـمي أجــرا مبنزلـة أجــرة األجـري الــالزم مــع أن اهللا ، وهـذه مــن نعمـة اهللا أن يســمي الثـواب الــذي 

(( مـن ذا الـذي يقـرض اهللا هو الذي من بالعمل وهو من بالثواب ؛ وذا يزول اإلشكال يف مثل قول اهللا تعـاىل: 

ود وقـالوا إن هذه اآلية مـن املتشـاة ، هـذه اآليـة مـن املتشـاة تعبهـا مـن ؟ تبعهـا اليهـ قرضا حسنا فيضاعفه له ))

؛ فيقـال: تبـا  (( من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا ))اهللا فقري ، والدليل على أنه فقري أنه طلب القرض فقـال: 

لكم إن اهللا غين عنا عن العباد قبل أن يرزقهم وبعد أن يرزقهم لكنه شـبه العمـل بـالقرض مـن بـاب اإلحسـان وبنـاء 

قــال قائــل: تقريــرك هــذا يقتضــي أن يكــون اهللا قــد وجــب عليــه فــإن  . علــى أنــه عزوجــل ملتــزم علــى أن يثيــب املطيــع

شيء واهللا تعاىل ال جيب عليه شيء ؟ فـاجلواب: نعـم ال جيـب عليـه شـيء مـن قبـل النـاس ، النـاس ال يوجبـون علـى 

(( كتــب ربكــم علــى اهللا شـيء لكــن هــو أوجــب علــى نفســه وإذا أوجــب علــى نفســه فهــو مــن كمالــه ، قــال تعــاىل: 

فهـو الـذي كتـب علـى  حمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثـم تـاب مـن بعـده وأصـلح فأنـه غفـور رحـيم ))نفسه الر 

  نفسه أن يثيب املتيب وأنه من عمل سوءا جبهالة مث تاب تاب اهللا عليه ؛ وهلذا ملا قال القائل:

  كال وال عمل لديه غائب    ما للعباد عليه حق واجب   

  ؛ فبفضله وهو الكريم الواسع  دله أو نعموا   ـإن عذبوا فبع



  ملا قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إال أنه قيده ووضحه ، فقال: 

  هو أوجب األجر العظيم الشان  ما للعباد عليه حق واجب  

  ؛ إن عذبوا فبعدله أو نعموا    فبفضله والفضل للمنان

مــن أوجبــه علــى نفســه ، وإذا أوجــب اهللا علــى نفســه شــيئا فهــو  فبــني رمحــه اهللا أنــه ال واجــب علــى اهللا للعبــاد إال مــا

  وجل . فضله عز

(( ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى تفســري اآليــة: 

" من " هذه شرطية وليست موصولة ؛ ألن الفعل بعـدها جمـزوم فهـي شـرطية ؛  . ونصله جهنم وساءت مصيرا ))

أل هنـا للعهـد ، أي  (( ومـن يشـاقق الرسـول ))وفك اإلدغام هنـا جـائز ولـو أدغـم فيـه " ومـن يشـاق الرسـول " ؛ 

 (( مـن بعـده ))العهود ؟ الذهين ؛ فاملراد به الرسول الـذي أرسـل هلـذه األمـة وهـو حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

أي تبني له احلق وظهر ، واهلـدى العلـم الـذي  ى ))(( من بعد ما تبين له الهدمتعلق مبشاقة يعين وجدت مشاقته 

جاء به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومن املعلـوم أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـث باهلـدى وديـن احلـق 

(( يشـاقق معطوفـة علـى  (( ويتبـع غيـر سـبيل المـؤمنين ))، فاهلدى هو العلم النافع ودين احلق والعمل الصاحل ؛ 

عين جيمع بني أمرين: مشاقة الرسول ، واتباع غري سبيل املؤمنني ؛ وما معىن املشـاقة ؟ املشـاقة معناهـا أن يكـون ي ))

(( غيـر سـبيل يف شق غـري شـق الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، فهـي مـأخوذة مـن شـق ولـيس مـن مشـقة ؛ وقولـه: 

بـــع ســـبيال غـــري ســـبيل املـــؤمنني ؛ وميكـــن صـــفة ملوصـــوف حمـــذوف أي ويت(( غيـــر )) وميكـــن أن جنعـــل المـــؤمنين )) 

 اهللا إال جنعلها مفعوال به ... نقدر موصوف ؛ وسـبيل املـؤمنني هـي الطريـق  ومعلـوم أن املـؤمنني لـيس هلـم طريـق إىل

يعــين نتخلــى عنــه وجنعــل أمــره إىل مــا تــواله ؛ لقولــه  (( نولــه مــا تــولى ))هــذا جــواب الشــرط  (( نولــه ))بشــرعه ؛ 

 ( ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلـى مـا هـاجر إليـه )صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

(( ونصــله  ( ومــن تعلــق شــيئا وكــل إليــه )أي نرتكــه فــال نتــواله ونقــول لــك مــا توليــت  (( نولــه مــا تــولى ))ومعــىن 

اجلملـة مجلـة إنشـائية للـذم  (( وساءت مصـيرا ))أي ندخله جهنم حىت أصاله وصليها إي احرتاقه ا ،  جهنم ))

أي مــا أســوأها مصــريا واملصــري مبعــىن املرجــع ؛ هــذا معــىن اآليــة ؛ فهــذه اآليــة فيهــا التهديــد والوعيــد علــى مــن شــاق 

ىل يعاقبه علـى ذلـك بعقـوبتني ؛ العقوبـة األوىل أن الرسول عليه الصالة والسالم واتبع غري سبيل املؤمنني بأن اهللا تعا

فوائــد  اهللا يوليــه مــا تــوىل ويتخلــى عنــه ؛ والعقوبــة الثانيــة أن اهللا يصــليه جهــنم ؛ وجهــنم هــي اســم مــن أمســاء النــار .

 ونصــله تــولى مــا نولــه المــؤمنين ســبيل غيــر ويتبــع الهــدى لــه تبــين مــا بعــد مــن الرســول يشــاقق (( ومــناآليــة: 

نستفيد من هذه اآلية: حترمي شاقة الرسول وأا من كبائر الـذنوب ؛ وجهـه ؟ أنـه رتـب  . مصيرا )) توساء جهنم



فإن قال قائل: هل هذا عام لكل مشاقة أو هـو مقيـد حبسـب مـا تقتضـيه  جهنم .ليها العقوبة ، التخلي عنه و . ع

تـــب عليـــه هـــذا املقـــال ؛ نعـــم لـــو أن النصـــوص ؟ اجلـــواب: الثـــاين ؛ ألنـــه بعـــض املعاصـــي مـــا ختـــرج مـــن الـــدين وال يرت 

اإلنســان أراد مبعصــيته خمالفــة الرســول صــراحة وعــدم رضــاه ــذا احلكــم ال مــن أجــل املعصــية الــيت فعلهــا ولكــن مــن 

(( مــن بعــد مــا ومــن فوائــدها: العــذر باجلهــل ؛ لقولــه:  أجــل املشــاقة واملخالفــة وعــدم االلتــزام مبــا جــاء بــه الرســول .

عليـه لكنـه جاهـل  اجأنكر اإلنسان شيئا مبا جاء به الرسول عليـه الصـالة والسـالم وصـار حيـفلو  تبين له الهدى ))

ومــن فوائــدها: أن مــا جــاء بــه النــيب صــلى اهللا  .(( مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى )) فإنــه معــذور ؛ ألن اآليــة صــرحية 

عليه وآله وسلم فهو هدى ونـور ؛ ولكـن كيـف يتبـني ؟ يتبـني بـأن يتأمـل اإلنسـان مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـالة 

    واملعامالت وغري هذا خالقاألعبادات و الوالسالم من 



فلو أنكر اإلنسان شـيئا مبـا جـاء بـه الرسـول  (( من بعد ما تبين له الهدى ))ومن فوائدها: العذر باجلهل ؛ لقوله: 

(( مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى عليه الصالة والسالم وصار حياج عليه لكنه جاهل فإنه معذور ؛ ألن اآليـة صـرحية 

عليه وآله وسلم فهو هدى ونور ؛ ولكـن كيـف يتبـني ؟ يتبـني بـأن ومن فوائدها: أن ما جاء به النيب صلى اهللا  . ))

يتأمل اإلنسان ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم من العبادات واألخالق واملعـامالت وغـري هـذا ؛ فـإذا تأملـه 

ا جـاء بـه بعلم وعدل تبني له احلق ن إذا تأمله بعلم والثاين ؟ عدل يعـين منصـف فإنـه يتبـني لـه اهلـدى ويعـرف أن مـ

(( مـن بعـد مـا تبـين ومن فوائدها: أنه مـع الـرتدد ال تقـوم احلجـة ؛ لقولـه:  الرسول عليه الصالة والسالم فهو حق .

لكن على اإلنسان أن يتبني ، على اإلنسـان أن يتبـني وال يقـول خـالص ... وال أحبـث ، بـل جيـب أن يبحـث ؛  ))

هــا عــوام مشــركون شــركا صــرحيا مــا فيــه إشــكال ، يعبــدون القبــور وهــذا يــرد علينــا يف بعــض الــبالد اإلســالمية يكــون في

ويستغيثون باألموات وغري ذلك مما يأتونه من الشـرك األكـرب ويقـال هلـم إن هـذا شـرك لكـن ال يبحثـون ، فهـؤالء ال 

؛ ومــن فوائــدها: االحتجــاج باإلمجــاع  يعــذرون باجلهــل ؛ ملــاذا ؟ ألــم مل يطلبــوا التبــني ، وهــم مفرطــون بالشــك .

فإنه يستدل بذلك أن سبيل املؤمنني حق ، وهو كذلك يعـين أن األمـة إذا  (( ويتبع غير سبيل المؤمنين ))لقوله: 

أمجعت على شيء فإنه حـق وال ميكـن هلـذه األمـة الـيت اختارهـا اهللا عزوجـل ؛ وال ميكـن هلـذه األمـة الـيت اختارهـا اهللا 

ى الناس وهي تشهد على أفعاهلم وعلى أحكـام أفعـاهلم ، عزوجل وجعلها هي شهيدا على الناس لتكون شهداء عل

ال ميكــن إن يقــال إن إمجاعهــا ضــاللة أبــدا بــل إمجاعهــا علــى شــيء حــق ؛ ولكــن الــذي يبقــى هــو حتقيــق اإلمجــاع ، 

فهــذا هــو املشــكل هــو حتقيــق اإلمجــاع ؛ ألنــك أحيانــا تــرى مــن العلمــاء األجــالء مــن ينقــل اإلمجــاع واخلــالف قــائم 

العلماء ـ عفا اهللا عنهم ال يقول ال أعلم خمالفا ، لو قال كـذا لكـان معـذورا ؛ لكنـه يقـول باإلمجـاع  موجود ، وبعض

أو أمجعــوا علــى كــذا ، واخلــالف موجــود بكثــرة ؛ ومــن الغرائــب أنــه نقــل اإلمجــاع علــى أن شــهادة العــدل مــردودة ، 

كــن ســببه هــو عــدم التحــري واالطــالع ؛ ل العــدل مقبلــة ؛ ميكــن هــذا ؟ مــا ميكــنونقــل إمجــاع آخــر علــى أن شــهادة 

طائفــة كبــرية يف كتــاب " الصـــواعق املرســلة " ممــا نقــل فيـــه علــى أقــوال  أهــل العلــم ؛ وقـــد ذكــر ابــن القــيم رمحـــه اهللا 

اإلمجــاع ونقلــه أئمــة أجــالء ولــيس فيــه إمجــاع ؛ نرجــع مــثال مــن األمثلــة باإلضــافة إىل مســألة شــهادة العــدل ، نقــل 

أن الطـالق الـثالث بكلمـة واحـدة يبـني املـرأة وقـال هـذا جممـع عليـه ، ومـن قـال بأنـه ال ى بعض العلمـاء اإلمجـاع علـ

أبـدا ال بعـد عهـد  يبينها فقد خـرج عـن اإلمجـاع وخـالف سـبيل املـؤمنني ؛ أفهمـتم ؟ هـذا اإلمجـاع ال ميكـن أن يصـح

ل ابــن عبــاس رضــي اهللا عمــر وال قبــل عهــد عمــر ؛ أمــا قبــل عهــد عمــر رضــي اهللا عنــه فإنــه ال يصــح قطعــا ، فقــد قــا

( كــان الطــالق الــثالث فــي عهــد النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وفــي عهــد أبــي بكــر وســنتين مــن عنهمــا: 

يعين الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فهي واحدة ؛ وهلـذا قـال النـيب عليـه  خالفة عمر واحدة )



مبجلــس واحــد قــال جملــس واحــد ؟ قــال نعــم ، قــال تلــك واحــدة  الصــالة والســالم لركانــة ملــا قــال إين طلقتهــا ثالثــا

فارجتعها ، وهذا واضح أنه كرر فقـال أنـت طـالق أنـت طـالق أنـت طـالق ؛ لكـن سـأله فقـال يف جملـس واحـد ؟ ألنـه 

إذا كان يف جملسني فيحتمل أنه راجع فيما بني الطلقتني صارت الثانية واقعة ؛ فعلى كل حـال أنـا أريـد أن أمثـل أن 

ض العلمــاء نقــل اإلمجــاع علــى أــا تبــني بــالطالق الــثالث ســواء كانــت متفرقــة أو جمموعــة ؛ وحنــن نقــول هــذا ال بعــ

يصـــح وإذا كـــان يف عهـــد الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ، يف عهـــد أيب بكـــر وســـنتني يف خالفـــة عمـــر طـــالق 

لـى أـا ال تقـع إال واحـدة وأنـه إمجـاع  الثالث واحدا كيـف يصـح اإلمجـاع ؟ وهلـذا قـال بعـض العلمـاء: إن اإلمجـاع ع

قــدمي ســابق ؛ وهــذا الــذي قــال ذلــك أســعد بالصــواب مــن الــذي قــال إن اإلمجــاع ألــا تبــني بــه املــرأة الشــك عهــد 

الرســول وعهــد أيب بكــر وســنتني مــن خالفــة عمــر ؛ فــاملهم أن هــذه املســائل حيتــاج اإلنســان فيهــا إىل التحريــر ، إىل 

الكامــل ؛ وعــرف عــن بعــض العلمــاء التســاهل يف نقــل اإلمجــاع وعــذرهم يف ذلــك أــم مل  حتريــر املســألة واإلطــالع

ومــن فوائــدها: أن ســبيل املــؤمنني طاعــة الرســول عليــه الصــالة والســالم ؛ ألنــه  يطلعــوا علــى خمــالف فتســهل األمــر .

اقة ، وهــو كــذلك ؛ إذا ســبيل املــؤمنني هــي عــدم املشــ (( مــن يشــاقق )) ، (( ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين ))قــال: 

وكلمــا كــان اإلنســان أقــوى إميانــا كــان أقــوى إتباعــا لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حــىت كأنــه يشــاهد الرســول 

أمامـه يتبــع أثــره ، وإن اتبــع اإلنســان هـذه الطريقــة حصــل لــه الراحــة والطمأنينــة وقـوة اإلميــان ، كلمــا فعــل شــيء كــأن 

؛ وهذه املسألة جيب علينا أن ننتبـه هلـا وأن ال تضـيع علينـا أعمالنـا سـدى ؛ ألن  الرسول أمامه يرشده بقوله أو فعله

أكثرنا عنده اإلتباع املطلق واحلمد هللا لكن االتباع اخلاص يف كل فعل يفعلـه أو يقولـه هـذا يفقـد منـا كثـريا فالبـد أن 

وهـذا هــو  ،نـه يـوىل مــا تـوىل فيضــيع ومــن فوائـدها: عقوبــة مـن شـاق الرســول واتبـع غــري السـبيل املــؤمنني بأ نتنبـه لـه .

ــوبهم ))(( فــإن تولــوا فــاعلم أنالواقــع ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل يف آيــة أخــرى:   مــا يريــد اهللا أن يصــيبهم بــبعض ذن

ومــن فوائــدها:  فالـذنب ســبب لـذنب آخــر ، وكلمـا أذنــب اإلنسـان ذنبــا فليتهيــأ ذنبـا آخــر عقوبـة لــه إال أن يتـوب .

؛ و الســؤال عــن هــذه النــار ـ أعاذنــا اهللا  (( ونصــله جهــنم وســاءت مصــيرا ))إثبــات النــار والعــذاب ــا ؛ لقولــه: 

وإيــاكم منهــا ـ هــل هــي اآلن موجــودة ؟ اجلــواب ؟ نعــم ؛ وهــل هــي مؤبــدة ؟ نعــم ؛ هــذا الــذي عليــه أهــل الســنة 

ال عــربة ـا ؛ ألن اهللا صــرح بتأبيـدها يف آيــة ثـالث مــن  واجلماعـة ومل يعــرف ألحـد يف ذلــك خـالف إال أقــوال شـاذة

 إال طريقــا ليهــديهم وال لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين ((  إنالقــرآن الكــرمي ، وهــي قولــه تعــاىل: 

 (( إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهـم سـعيرا خالـدين فيهـا أبـدا ))وقوله تعـاىل:  أبدا )) فيها خالدين جهنم طريق

ومــن  أعاذنـا اهللا وإيــاكم منهـا . (( ومــن يعـص اهللا ورســوله فـإن لــه نـار جهــنم خالـدين فيهــا أبـدا ))وقولـه تعـاىل: 



وصــدق اهللا عزوجــل فــإن أســوء مصــري  (( وســاءت مصــيرا ))ثنــاء اهللا يف الــذم والقــدح علــى النــار بقولــه: فوائــدها: 

  أن يصري إىل النار . يصري إليه اإلنسان

 خيـرا فـيهم اهللا علـم (( إن شـر الـدواب عنـد اهللا الصـم الـبكم الـذين ال يعقلـون ولـوعـن قولـه تعـاىل:  السائل :

  أال تشكل علينا هذه اآلية ؟ معرضون )) وهم لتولوا أسمعهم ولو ألسمعهم

( لـو (واآليـة األخـرى واضـحة صـرحية ، املعـىن  اتال ، ما تشكل علينا هذه اآلية ، هذه اآلية مـن املتشـا الشيخ :

أي مساعا ينتفعون به ؛ لكن مع ذلك لو مسعوا مساعا ينتفعون بـه فإمنـا يف قلـوم  علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم ))

  زيغ ال يقوون معه على اإلتباع .

  الكفار اليوم الذين مل تصلهم الدعوة اإلسالمية فكيف يكون حاهلم ؟ السائل :

أمـرهم إىل اهللا ؛ ألن هـؤالء ال يـدينون باإلسـالم فيجعلـون كأهـل الفطـرة هـذه ـ بـارك اهللا فيـك ـ يقـال: إن  الشـيخ : 

؛ لكن إذا كان يدين اإلسالم لكن عنده شـيء جيعلـه ؛ فهنـا نقـول هـو مسـلم معـذور جبهلـه ألن هنـاك فرقـا بـني أن 

ن حممــدا يــدين الكفــر والشــرك وهــو ال يريــد اإلســالم وبــني شــخص آخــر يقــول إنــه مســلم يشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأ

رسول اهللا لكن عنده شرك ؛ والنتيجة البينـة يف هـذا ؛ أمـا الـذين مل تـبلغهم الـدعوة فالصـواب أن أمـرهم إىل اهللا وأن 

ال نلحقهم باملسلمني ظاهرا فإذا ماتوا بني أيدينا فإنـا ال نصـلي علـيهم وال نـدفهم معنـا ؛ أمـا يف اآلخـرة فـأمرهم إىل 

   اهللا .

  على رأي يف مسألة وخالف مخسة أو عشرة فهل هذه املخالفة ختالف سبيل املؤمنني ؟لو اتفقت األمة  السائل :

ال ال ، ال إمجاع مع خمالفة اخلمسة أو العشـرة ؛ بـل وال مـع خمالفـة الواحـد واالثنـني إال عنـد بعـض العلمـاء  الشيخ :

ـــد مـــن إمجـــاع كـــل  ، ابـــن جريـــر رمحـــه اهللا يـــرى أن خـــالف الواحـــد واالثنـــني ال يـــنقض اإلمجـــاع ؛ والصـــواب ـــه الب أن

اتهدين ؛ العوام ال نعتربهم واملقلدون ال نعتربهم ؛ ألن العلماء أمجعـوا علـى أن املقلـد لـيس مـن العلمـاء فـال ... ؛ 

  ألن املؤلف نسخة ، نسخة من كتاب مؤلف يف هذا املذهب .

ن نولــه مــا تــولى ونصــله جهــنم (( ومــن يتبــع غيــر ســبيل المــؤمنيعلــى اإلمجــاع يف هــذه اآليــة داللــة ال  الســائل :

ألن اإلمجاع يكـون بـني اتهـدين ويف اآليـة ذكـر املـؤمنني وهـم أعـم مـن اتهـدين حيـث يـدخل  وساءت مصيرا ))

  فيهم اتهد واملقلد ؟

مــا لــه رأي يف الواقــع وال يعــد ؛ ولــذلك جتــد العــامي يف بلــد  ملــؤمنني العــامي ، العــامي ثابــت نقــول ســبيل ا الشــيخ :

يتبــع العــامل الــذي يف بلــدهم حــىت إنــه قبــل أن يوجــد االتصــال التــام اآلن بــني النــاس إذا قيــل مــثال يف الريــاض: قــال 



عـامي مـا الشيخ يف الرياض كذا وكذا ، مث قيل: وقال الشيخ يف بلد آخر كـذا وكـذا ، مـا يعتـربون القـول الثـاين ألن ال

  عنده شيء .

  عن حكم قراءة الفاحتة خلف اإلمام ؟ السائل :

نعم كيـف جنمـع بـني هـذا وهـذا ؛ يقـال: إن قولـه أمجعـوا أـا يف الصـالة يعـين أنـه ال جيـب علـي أن أسـتمع  الشيخ :

؛ وأمــا لقــراءة قــارئ إىل جنــيب مــثال ، مــا جيــب علــي ، هــذا مــراده ؛ وهــذا أمــر اإلمجــاع عليــه ظــاهر مــا فيــه إشــكال 

اإلمجاع الذي أنكره فهو اإلمجاع الذي ال سند له ؛ وأصل هذا الكالم قالوا يف الرد على أهـل التعطيـل الـذي يقـول 

  قائلهم: هذا إمجاع على احلق ، وما أشبه ذلك .

 (( يهـاجر )) (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيـرا وسـعة ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

(( وإذا  مناقشـة عـن معـاين اآليـة:  فعل الشرط ؛ ألن من شرطية جتزم ، فهـي فعـل الشـرط . اذا مل تكن يهاجروا ؟مل

(( الطائفـة الثانيــة  (( وإذا كنـت فــيهم )) كنـت فـيهم فأقمــت لهـم الصـالة فلــتقم طائفـة مــنعهم معـك ... )) .

؟ الطائفــة الثانيــة يكــون العــدو قــد تنبــه فرمبــا يف الطائفــة األخــرى احلــذر يــذكر ومل وليأخــذوا حــذرهم وأســلحتهم )) 

هــذه الصــفة مــن الصــفات خرجــت عــن املــألوف  . (( وليأخــذوا حــذرهم وأســلحتهم ))يكــروا علــيهم فلهــذا قــال: 

يف الصــلوات ، مــن كــم وجــه ؟ مــن وجــوه ؛ منهــا: أن الركعــة الثانيــة أطــول مــن األوىل ، واألصــل ؟ األوىل أطــول مــن 

أي الطائفتني كانت مع اإلمـام األوىل أو الثانيـة ؟ الثانيـة ؛ الـدليل  ومنها:  ؟ أن جواز . املؤمنني عن الثانية ؛ ومنها

(( وإذا كنـت واألوىل مـاذا قـال فـيهم ؟ (( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك )) ؟ الدليل قوله تعاىل: 

 هم فـإذا سـجدوا فليكونـوا مـن ورائكـم ))فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخـذوا أسـلحت

ألن األوىل صاروا من وراء والثانية ؛ لكن ما هو يؤخـذ مـن هـذه اآليـة الكرميـة أن الثانيـة هـي الـيت مـع النـيب ؛ لقولـه: 

 (( فـإذا سـجدوا ))وهذا صحيح ؛ لكن ما هو الدليل على أن األوىل مل تصـل معـه ؟ قولـه:  (( فليصلوا معك ))

ماعــة حكمــا ؟ وهــل حيكــم لــألوىل بــإدراك صــالة اجل . (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكــم )) فأثبــت انفــرادهم

( مــن أردك ركعــة مــن حــديث ي الطائفــة األوىل ، حكمــا ؟ .أ (( فــإذا ســجدوا ))هنــا قــال  حكمــا ال ؛ الــدليل ؟

(( معـك ل عمومـا ؛ قولـه: وأنـا مل أقـل مـا هـو الـدليل مـن اآليـة حتددتـه عليهـا ، الـدلي الصالة فقـد أدرك الصـالة )

ومل يقـــل: تصــلي ، إقامـــة لكـــن حكمـــا أدركــت صـــالة اجلماعـــة ؛ لقـــول  (( فلـــتقم طائفـــة معـــك ))؟ ال ، قــال:  ))

يف هـذه هـل محـل السـالح  . ( مـن أدرك ركعـة مـن الصـالة فقـد أدرك الصـالة )النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: 

(( وليأخـذوا ري الراجح ، حنن اآلن نأخذ من اآليـة ؛ الـدليل ؟ قولـه: أنا ما أريد الراجح وغ احلال واجب ؟ الراجح 

؛ ال هـــذا قـــد يقولـــون لالســـتحباب ؛ ألن األصـــل محـــل اإلنســـان يف صـــالته مـــا يشـــغله ممنـــوع فتكـــون األمـــر هنـــا  ))



(( وال جنـاح علـيكم إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو كنـتم مرضـى مبقابلة املنـع ؛ نأخـذ الوجـوب مـن قولـه تعـاىل: 

يـرى بعـض العلمـاء جـواز محـل ا مل يكن هذه احلال فعليكم محلـه  فمفهوم اآلية الكرمية إذ أن تضعوا أسلحتكم ))

الســالح الــنجس يف هــذه احلــال للضــرورة ؟ هــذا خــارج عــن مفهــوم اآليــة ألن اآليــة مــا فيهــا ذكــر هلــذا ، وهــذا هــو 

آليــة الكرميــة أن الكفــار حيرصــون علــى عــدم هــل يؤخــذ مــن ا األقــرب أنــه جيــوز أن حيمــل الســالح الــنجس للضــرورة .

(( ود الـذين كفـروا لـو تغفلــون تسـليح املسـلمني كمـا هـو الشـأن اآلن يف البوسـنا واهلرسـك ، مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

بــارك اهللا فيــك ، هــذا صــحيح ، الكفــار يريــدون أن  عــن أســلحتكم وأمتعــتكم فيميلــون علــيكم ميلــة واحــدة ))

نعـم ،  وهل يف اآليـة مـا يـدل علـى شـدة حنـق الكفـار بالنسـبة لإلغـارة علينـا ؟ نا .نغفل عن أسلحتنا فكيف يعطون

؛ ال ؛ قولـه:  )) (( ود الـذين كفـروا لـو تغفلـون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكممن اآلية ؛ أي اآلية ؟ من قولـه تعـاىل: 

أنـت اقتصـرت عنهـا ؛ ذكـرت  (( فيميلـون علـيكم ميلـة واحـدة ))نعـم قولـه:  عليكم ميلة واحـدة )) (( فيميلون

اآلية ؛ ال ما يصـح اآليـة ... الشـاهد ... تفوتـه ، يعـين واحـد يقـول يطلـب منـه حكـم معـني مث يـذكر أول اآليـة وال 

أي جمهزة تقضي علـيكم ؟ أي نعـم الشـاهد قولـه:  (( ميلة واحدة ))قوله:  يذكر احلكم املعني هذا ال يعترب شيئا .

(( مناقشـة عـن معـاين اآليـة:  تدل على احلنق وشدة الغيظ وأم يقبلون بقوة . )) (( فيميلون عليكم ميلة واحدة

ـــرجيم   جنـــوبكم )) . وعلـــى وقعـــودا قيامـــا اهللا فـــاذكروا الصـــالة قضـــيتم إذا  (( إذاأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان ال

 كانــت لصــالةا إن الصــالة فــأقيموا اطمــأننتم فــإذا جنــوبكم وعلــى وقعــودا قيامــا اهللا فــاذكروا الصــالة قضــيتم

 وترجـون تـألمون كمـا يـألمون فـإنهم تـألمون تكونـوا إن القـوم ابتغـاء فـي تهنـوا موقوتـا وال كتابا المؤمنين على

(( إذا قضـيتم الصـالة فـاذكروا اهللا مـا هـي احلكمـة يف قولـه:  . حكيمـا )) عليمـا اهللا وكـان يرجون ال ما اهللا من

فقــط ؛ يعــين كأنــه يقــول ال جتعلــوا اتصــالكم بــاهللا وذكــركم إيــاه يف الســاعة العبــد دائمــا . بربــه ســبحانه وتعــاىل  ؟ ))

(( فـــإذا قضـــيت الصـــالة فانتشـــروا فـــي األرض ؛ ونظـــري ذلـــك جـــاء يف اجلمعـــة  وتقـــول خـــالص انتهـــت الصـــالة 

عمـدا رجـل صـلى بعـد خـروج الوقـت مت ال تغفلـوا ، وهـذا تنبيـه مهـم .  وابتغوا من فضل اهللا واذكـروا اهللا كثيـرا ))

بعد الوقت مـا هـو قبـل الوقـت صـلى بعـد الوقـت متعمـدا بـال عـذر ؟ صـالته باطلـة ؟ مـن  فماذا تقول يف صالته ؟ 

نعـم ؛ لكـن يكفـي هـذا أو ال أو دليـل  (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابـا موقوتـا ))أين تأخذ ؟ من قوله: 

ىل هذا دليل آخر ؛ قول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه لكن قلنا البد أن يضاف إو البد من  مركب معها ؛ مركب ؟ ه

أحســنت ، يــدل علــى الــبطالن ، هــذه اآليــة باالنضــمام إىل  ( مــن عمــل عمــال لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد )وســلم: 

ألن هذا الذي تـرك الصـالة حـىت  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

مال لـيس عليـه أمـر اهللا ورسـوله بـل عليـه ـي اهللا ورسـوله فتكـون صـالته باطلـة ؛  وهـل هـذا مـن خرج وقتها عمل ع



باب الرمحة به أو من باب العقوبة به ؟ ... حىت خرج وقتها وقلنا ال ... من باب العقوبة أو مـن بـاب الرمحـة حـىت 

ة ؛ ألن اآلن عنـدنا رجـالن أحـدمها ال يتعمد ؛ من بـاب العقوبـة ؛ مـا وجهـه ؟ مـا وجـه كـون هـذا عقوبـة ولـيس رمحـ

اقضـها ؛ والثـاين تعمـد أن يـرتك مخـس صـلوات وقلنـا اسـرتح ال تقضـها ؟ األول ... يعــين   نسـي مخـس صـلوات وقلنـا

وصـالتك هـذه كفـارة   كأنه إعراض عنـه وعـدم رضـا بفعلـه ، أعـرض عنـه ومل يـرض بفعلـه خبـالف الـذي قيـل لـه صـل

هــل عــدم احملــافظ علــى الوقــت ينــايف كمـــال  . ( ال كفــارة لهـــا إال ذلــك ) كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم:

واملـؤمن سـوف حيـافظ علـى هـذا  (( كانت على المؤمنين كتابـا موقوتـا ))اإلميان ؟ نعم ؛ الدليل من اآلية ؟ قوله: 

 فـــإنهم ونتـــألم تكونـــوا إن القـــوم ابتغـــاء فـــي تهنـــوا (( والمناقشـــة عـــن معـــاين اآليـــة:  الوقـــت الكتـــاب املوقـــوت .

(( مـا احلكمـة مـن هـذه اآليـة :   حكيمـا )) عليمـا اهللا وكـان يرجـون ال مـا اهللا مـن وترجـون تـألمون كمـا يـألمون

(( إن تســــلية املــــؤمنني ااهــــدين ، تســــليتهم ؛ يقــــول:  يعــــين مــــا املــــراد ــــا ؟ وال تهنــــوا فــــي ابتغــــاء القــــوم ... ))

لكـن العاقبـة ؟  تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) (( إن 

وهلذا ملا قال أبو سفيان يف غزوة بدر " يوم بيوم بـدر واحلـرب سـجال " أجابـه  (( وترجون من اهللا ما ال يرجون ))

منني يف املســـلمون فقـــالوا " ال ســـواء قتالنـــا يف اجلنـــة وقـــتالكم يف النـــار " وهـــذا الشـــك أن فيـــه التســـلية وتقويـــة للمـــؤ 

(( وترجــون مــن اهللا مــا ال قولــه تعــاىل:  يف اآليــة إشــارة إىل أنــه ال يشــهد للشــهيد بأنــه يف اجلنــة ؟ طلــب أعــدائهم .

والرجــاء قــد يتحقــق وقــد ال يتحقــق ؛ وهلــذا ــي عــن شــخص معــني بأنــه شــهيد إال مــن  يرجــون )) ، (( ترجــون ))

الرسول بالشهادة شهدنا له ؛ وكذلك مـن شـهد لـه القـرآن  شهد له الرسول عليه الصالة والسالم ؛ أما من شهد له 

يف حـديث أحـد ملـا صـعد النـيب صـلى اهللا  (( ويتخـذ مـنكم شـهداء ))كما يف غـزوة أحـد حيـث قـال اهللا عزوجـل: 

عليه وآله وسلم اجلبل فرجف م ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال: أثبت أحد فإمنا عليك نـيب وصـديق وشـهيدان 

خللـق األربعـة وجـد مـنهم علـى هـذا اجلبـل كـم صـنفا ؟ ثالثـة: نـيب ، وصـديق ، وشـهيد ؛ اآلن حنــن ؛ يعـين أصـناف ا

نشهد أن عمر شهيد وأن عثمان شهيد ؛ ونشهد أيضا أن ثابت بن قيس رضي اهللا عنه شـهيد ؛ ألن الرسـول قـال 

(( يـا أيهـا الـذين تعـاىل:  يف قصة معروفة وهي ملا نـزل قـول اهللا ) ( تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنةله: 

آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجهـروا لـه بـالقول كجهـر بعضـكم لـبعض أن تحـبط أعمـالكم 

كان هو رضي اهللا عنه قوي الصوت ـ وهلذا كان خطيبا وشاعرا للرسول عليـه الصـالة والسـالم   وأنتم ال تشعرون ))

يبكي خـاف أن حيـبط عملـه وهـو ال يشـعر ـ رضـي اهللا عنـه ـ ، لكـن واهللا  مجع بني اخلطابة والشعر ـ فاختفى يف بيته

ما خاف العقاب إال مـن يأمنـه ، مـا خـاف مـن العقـاب إال أمنـه اهللا لـه ؛ ففقـده النـيب عليـه الصـالة والسـالم فسـأل 

ــا أيهــا الــذين آمنــعنــه فقيــل لــه إنــه كــان يف بيتــه وأرســل إليــه وأخــرب بالســبب قــال إن اهللا يقــول:  وا ال ترفعــوا (( ي



ـــالقول كجهـــر بعضـــكم لـــبعض أن تحـــبط أعمـــالكم وأنـــتم ال  أصـــواتكم فـــوق صـــوت النبـــي وال تجهـــروا لـــه ب

( بـل تعـيش حميـدا وتقتـل شـهيدا وإين يا رسول اهللا أخاف أن حيبط عملي وأنا ال أشعر ؛ فقال لـه:  تشعرون ))

ملـا قتـل ضي اهللا عنه ؛ ويف قتله قصة غريبـة فعاش محيدا وقتل شهيدا ونشهد أنه سيدخل اجلنة ، ر  وتدخل الجنة )

رضي اهللا عنه مر به أحد اجلنود فأخذ درعه الذي كان عليه أخذ درعه وكان يف طرف اجلـيش فوضـعه حتـت برمـة ؛ 

أتعرفــون الربمــة ؟ قــدر مــن الطــني املشــوي يكــون كــاحلجر ؛ فوضــع الــدرع حتتهــا فــرأى أحــد أصــحاب ثابــت ثابتــا يف 

نـا أو رجـال ـ نسـيت أنـه يعـني الرجـل أو قـال فالنـا ـ مـر يب وأخـذ الـدرع ووضـعه حتـت برمـة يف املنـام وقـال لـه إن فال

؛ وأخــرب خالــدا بــأين أوصــي بكــذا وكــذا فليبلــغ ذلــك أبــا بكــر ؛ فلمــا أصــبح جــاء  طــرف اجلــيش وعنــده فــرس يســنت

يسـنت درع حتـت الربمـة وعنـده فـرس الرجل إىل خالد رضي اهللا عنه وأخربه باخلرب فذهبوا إىل اجلهـة الـيت قاهلـا وإذا بالـ

فأخذه وبلغت وصيته أبا بكر فأنفذها ؛ قال العلماء وال يوجد أحدا نفذت وصيته بعـد موتـه إال ثابـت بـن قـيس  ،

أننا ال نشهد ألحد بالشهادة إال من شهد له الرسول عليـه الصـالة والسـالم  ، أوصى بعد موته ونفذت ؛ فاحلاصل

يـــه وآلـــه وســـلم أن احلريـــق شـــهيد وأن الغريـــق شـــهيد وأن املقتـــول شـــهيد وأن املطـــرود ؛ ثبـــت عـــن النـــيب صـــلى اهللا عل

شهيد وأن من مات دم شهيد ؛ فهل إذا مات أحـد ـذه األسـباب نقـول هـو شـهيد بعينـه ؟ ال ؛ لكـن نرجـوا أن 

ء ، يكــون شــهيدا ؛ وذلـــك ألن املظهــر قــد يكـــون علــى خــالف املخـــرب ؛ لكــن نقــول نرجـــوا أن يكــون مــن الشـــهدا

واحلمد هللا شـهادتنا ال يتوقـف عليـه كونـه شـهيدا إن كـان مـن الشـهداء ؛ ألـيس كـذلك ؟ وعـدم شـهادتنا ال مينـع أن 

مـا معـىن الفـرس يسـنت ؟ يسـنت  يكون شهيدا إن كان من الشهداء ؛ لكن يكفيه أن نرجوا أن يكون من الشهداء .

ــامناقشــة عــن معــاين اآليــة:  إذا كــان الفــرس واقفــا علــى ثــالث قــوائم يقــال إنــه يســنت .  الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إن

 واسـتغفر اهللا إن اهللا كـان غفـورا رحيمـا والخصـيما  للخـآئنين تكـن وال اهللا أراك بمـا النـاس بين لتحكم بالحق

(( إنــا يف هــذه اآليــة الكرميــة  .أثيمــا ))  خوانــا كــان مــن يحــب ال اهللا إن أنفســهم يختــانون الــذين عــن تجــادل

مـا يفيـد أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  إليك الكتاب بـالحق لـتحكم بـين النـاس بمـا أراك اهللا ... ))أنزلنا 

وجــه الداللــة ؟ مل يقــل: مبــا تــرى ؛ وألنــه أيضــا  (( إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق ))ال حيكــم برأيــه ؟ مــن قولــه: 

فقد أذن له النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم ملـن أذن ويدل هلذا األمر الرابع  جعل حكمه مبنيا على إنزال الكتاب .

لكـن  (( عفا اهللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين الـذين صـدقوا وتعلـم الكـاذبين ))له من املنافقني وقال اهللا له: 

اهللا قـال ذلــك لــه ــذا العتـاب اللطيــف حيــث قــدم العفـو علــى املؤاخــذة أو علــى املعاتبـة ، كــل هــذا احرتامــا للرســول 

ومل يقـل:  (( عـبس وتـولى أن جـاءه األعمـى ومـا يـدريك لعلـه يزكـى ))ه الصالة والسالم ، ونظري ذلك قولـه: علي

قولـه:  عبست ، كراهة أن خياطبه ذا األمر الـذي يـالم عليـه ـ نسـأل اهللا أن جيعلـين وإيـاكم معظمـني لـه ولرسـوله ـ .



(( وال تكــن هــي عنــه ؟ ال يفيــد ذلــك ؛ أليــش ؟ هــل يفيــد أن هــذا واقــع منــه فن (( وال تكــن للخــائنين خصــيما ))

مناقشـة عـن  والشـرك ممتنـع عنـه . (( لئن أشركت ليحبطن عملك ))؟ هذا مثل قوله تعاىل:  للخائنين خصيما ))

(( قولـه:  أثيمـا )) . خوانـا كـان مـن يحـب ال اهللا إن أنفسـهم يختـانون الـذين عـن تجـادل ((  والمعاين اآليـة: 

ال قائــل: كلمــة أمث هــل هــي صــفة صــفة قيــد أو صــفة كشــف ؟ يعــين هــل هــي صــفة مقيــدة أو لــو قــ خوانــا أثيمــا ))

مقيــدة ؛ ألن اخلــوان قــد ال يــأمث ؛ يــأمث ؟ إذا كانــت مقيــدة فمعناهــا أن اخلــوان ينقســم إىل قســمني:  صــفة كاشــفة ؟ 

نظـري  . أثـيم فإنـه آمثفإنـه  أثيم ، وغري أثيم ؟ كاشفة ؛ توافقون على هـذا ؟ نعـم هـي صـفة كاشـفة ؛ ألن كـل خـوان

 لمــا دعــاكم إذا وللرســول هللا اســتجيبوا آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاهــذا يف الصــفة الكاشــفة قــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

(( يــا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين وال يـدعون إال مبــا ... ؛ وكــذلك قولــه تعــاىل:  يحيــيكم ))

صفة قيد لكان مل يعبـد ربكـم مل خيلقهـم ، ولـيس   (( الذي خلقكم ))فإن من املعلوم أننا لو جعلنا  من قبلكم ))

كذلك بل هذه صفة كاشفة ؛ والصفة الكاشفة تكون يف الغالب بيانـا للواقـع أو تعلـيال للحكـم ، هـذا هـو الغالـب 

 يرضــى ال مــا يبيتــون إذ معهــم ووهــ اهللا مــن يســتخفون وال النــاس مــن (( يســتخفونمناقشــة عــن معــاين اآليــة:  .

(( يستخفون مـن النـاس ما هي القصة اليت تشري إليها هذه اآليات  . محيطا )) يعملون بما اهللا وكان القول من

رجـل مـن األنصـار سـرق درعـا أو جـرارا مـن طحـني ـ علـى خـالف يف هـذا ـ واـم  ؟ وال يسـتخفون مـن اهللا ... ))

  به رجال من اليهود والرجل كان بريئا 



(( يستخفون من الناس وال يسـتخفون مـن اهللا وهـو معهـم إذ يبيتـون مـا ال يرضـى مـن مناقشة عن معاين اآلية: 

 . القول وكان اهللا بما يعملون محيطا ))

رجــل مــن  ؟(( يســتخفون مــن النــاس وال يســتخفون مــن اهللا ... )) مــا هــي القصــة الــيت تشــري إليهــا هــذه اآليــات 

األنصار سرق درعا أو جرارا من طحني ـ على خالف يف هذا ـ وام به رجال مـن اليهـود ، والرجـل كـان بريئـا فـأراد 

قومــه مــن النــيب عليــه الصــالة والســالم أن جيــادل عــنهم ليــدفع هــذه التهمــة الــيت هــي مســبة هلــؤالء القــوم ؛ فــأنزل اهللا 

يعــين كونــه يــدافع ســالم ، وأنــه مبــين علــى العــدل ؛ وجــه ذلــك ؟ يســتفاد مــن هــذه اآليــات: عــدل اإل .هــذه اآليــات 

(( إن اهللا يـأمر بالعـدل عن هذا اليهودي الذي كان بريئا يدل علـى أن هـذا الـدين مبـين علـى عـدل ؛ وهـو كـذلك 

  واإلحسان وإيتاء ذي القربى )) .

 يشــرك ومــن يشــاء لمــن ذلــك ندو  مــا ويغفــر بــه يشــرك أن يغفــر ال اهللا (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 ألتخـذن وقـال اهللا مريـدا لعنـه شـيطانا إال يدعون وإن إناثا إال دونه من يدعون بعيدا إن ضالال ضل فقد باهللا

 اهللا خلــق فليغيــرن وآلمــرنهم األنعــام آذان فليبــتكن وآلمــرنهم وألمنيــنهم مفروضــا وألضــلنهم نصــيبا عبــادك مــن

غـرورا  إال الشـيطان يعـدهم وما ويمنيهم مبينا يعدهم خسرانا خسر فقد اهللا دون من وليا الشيطان يتخذ ومن

  . محيصا )) عنها يجدون وال جهنم مأواهم أولئك

وقــد ســبق الكــالم  . (( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ))أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

وأخــذنا فوائــدها ؛ ألــيس كــذلك ؟  (( ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ... ))علـى قولــه تعــاىل: 

  نناقش فيها .

  ؟  )) (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىأين جواب الشرط يف قوله:  الشيخ :

  . (( نوله ))قوله:  الطالب :

  ري جمزوم ؟ جمزوم ؟ مباذا ؟ جواب الشرط يكون جمزوما وهذا غلو قال لك قائل:  الشيخ :

  حبذف حرف العلة . الطالب :

  ؟  (( نوله ما تولى ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  أي يرتكه ويتخلى عنه ونكله إىل ما توىل أو من تواله . الطالب :

منصـوبة مـا الـذي نصـبها ؟  (( مصـيرا ))؟ نعم  (( مصيرا ))ما الذي نصب  (( ساءت مصيرا ))قوله:  الشيخ :

  متييز ،  الطالب :

  حمول عن أيش ؟  الشيخ :



  عن فاعل ،  الطالب :

  واألصل ساءت مصريه . الشيخ :

  هل يف اآلية دليل على العذر باجلهل ؟ الشيخ :

  نعم ؛ الطالب :

  فيها دليل على العذر باجلهل ؟   الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  من أين يؤخذ ؟  الشيخ :

  (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )) من قوله:  الطالب :

ففهم منها أن من مل يتبني له فلـيس عليـه عقـاب ؛ وهـذا يقتضـي العـذر  (( من بعد ما تبين له الهدى )) الشيخ :

  يف اجلهل .

  ؟  هل التفريق بني األصول والفروع يف العذر باجلهل له وجه أو ال الشيخ :

  ليس له وجه ؛ الطالب :

  ؛ مطلقا ؟ طيب . ألن اهللا مجع   : الشيخ

أرأيت لو وجد مسـلما ينتمـي إىل اإلسـالم يصـلي ويصـوم ويتصـدق لكنـه يـدعوا غـري اهللا ظنـا منـه أن ذلـك  الشيخ :

  جائز وأنه من باب التوسل إىل اهللا تعاىل ما تقولون فيه ؟ 

  ليس عليه شيء ألنه مل يتبني له ؛ الطالب :

  إذا هو معذور باجلهل .  الشيخ :

أرأيت لـو قيـل هلـذا الرجـل إن عملـك هـذا شـرك ، وقـال هـذا وجـدت عليـه آبـائي ولـن أحتـول عنـه ؟ ... ؛  الشيخ :

  إذا كان الذي أخربه ليس حمل ثقة عنده ؟ 

  جيب عليه البحث ؛  الطالب :

يقـول لـه شـيئا فأنـا ال أثـق ؛ فنقـول  ألنه قـد يقـول العـامي أنـا ال أثـق بـك ، هـو يفعـل هـذا ولـه علمـاءه وال الشيخ :

البحــث فــإن مل  إذا جيــب عليــه البحــث ألنــه مــادام قيــل لــه واملســألة خطــرية مــادام قيــل لــه هــذا شــرك فالواجــب عليــه

  من واجب . يفعل صار مفرطا

  يف السبيل إليه نفسه فكيف اجلمع ؟ هنا أضاف السبيل إىل املؤمنني ويف بعض اآليات أض الشيخ :

  أضيف إىل اهللا ألنه هو الذي وضع للعباد وشرعه هلم وألنه موصل إليه ،  الطالب :



يعين من وجهني: أنه هو الذي وضـعه للعبـاد وشـرعه ، وأن هـذا موصـل إىل اهللا ؛ وأن إضـافته إىل املـؤمنني  الشيخ :

  فألم هم السالكون له .

سـبق الكـالم علـى هـذه اآليـة  . ن يشـاء ))(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـتفسري اآلية: 

متاما وكررهـا اهللا عزوجـل ، كررهـا مـرتني يف هـذه السـورة وكـان بـني اآليتـني ذكـر القتـل ، قتـل الـنفس ؛ وقـد مـر علينـا 

قاتـل الـنفس لـه توبـة واسـتدلوا بــذلك ألن اهللا ذكـر القتـل بـني آيتـني كلتامهـا تـدل علـى أن مــا أن أهـل العلـم قـالوا إن 

، أو مـا  أي مـا أقـل (( مـا دون ))هـل املـراد  (( مـا دون ذلـك )) رك فاهللا تعاىل يغفره ؛ وسـبق القـول يفسوى الش

ويـش أكـرب  ما الذي يرتتب على ذلـك ؟ سوى ذلك ؟ ما سوى ذلك ؛ يعين ما هو أقل أو معىن ما سوى ذلك ؟ 

(( مـا دون لـيس بشـرك ؛ وإذا قلنـا أي مـا سـواه دخـل فيـه الكفـر الـذي  (( ما دون ذلـك ))من الشرك ، فإذا قلنا 

أي مــا هــو أقــل خــرج بــه الكبــائر مــن الكفــر وغــريه ودخــل فيــه الصــغائر الــيت هــي دون الشــرك ؛ املهــم أن  ذلــك ))

أي مــا سـواه أو مـا هـو أقــل ؟ نقـول مـا هـو أقــل ؛ ألنـك لـو قلـت مــا سـوى ذلـك لكــان  (( مـا دون ذلـك ))نقـول 

هـل يف اآليـة مـا يـدل علـى أن الشـرك  وليس كذلك بل املراد ما دون ذلك .الكفر حتت املشيئة إذا مل يكن شركا ، 

إىل املصـــدر صـــار  (( أن يشـــرك بـــه ))ولـــو كـــان أصـــغر أو أكـــرب ؟ نعـــم ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن أنـــك إذا أولـــت 

 الرتكيــب: إن اهللا ال يغفــر شــركا بــه ، وإذا كــان كــذلك فهــو نكــرة يف ســياق النفــي فيكــون للعمــوم ؛ وهلــذا قــال شــيخ

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا الشرك ال يغفر ولو كان أصـغر ؛ ورمبـا يسـتدل لـذلك قـول ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه " 

  ألن أحلــف بــاهللا كــذبا أحــب إيل مــن أحلــف بغــريه صــادقا " فجعــل ســيئة الشــرك أعظــم مــن ســيئة اليمــني الكاذبــة .

فيؤخـذ مـن  فقد افتـرى إثمـا عظيمـا ))(( ة األوىل: ويف اآلي (( ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا ))وقوله: 

جمموعة اآليتني أن املشرك مفرتي ضال ؛ وهو كذلك ألن دعواهم هللا شريكا هذا كذب وافرتاء عظـيم ؛ وكونـه يبـين 

على هذه الدعوة أن يشرك باهللا يكون هذا ضالال ؛ فمجرد قوله إن اهللا له شريك افرتاء ؛ مث تطبيـق ذلـك يف عملـه 

تفسـري  لعظـم إمثـه وذنبـه . (( بعيـدا ))ضالال ؛ فيؤخذ من اآليتني الكرميتني أن املشرك مفرتي ضال ؛ وقولـه: يعترب 

(( إن يــدعون مـن دونــه إال مث قـال:  . (( إن يـدعون مــن دونـه إال إناثــا وإن يـدعون إال شـيطانا مريــدا ))اآليـة: 

" إن " هنا مبعـىن " مـا " ، وعالمـة ذلـك أي عالمـة كـون " إن " مبعـىن " مـا  إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا ))

(( املعـىن ؟ مـا هـذا ؛  (( إن هذا إال سحر ))" أن تأيت بعدها " إال " هذه العالمة على أا تكون مبعىن " مـا " ؛ 

مـا أنـت إال نـذير ؛ فـإن أي  (( إن أنـت إال نـذير ))فـاملعىن ؟ مـا هـذا إال ملـك كـرمي ؛  إن هذا إال ملـك كـريم ))

أن ؛ إن ؛ هلــا معــاين متعــددة وال مــانع أن نســوقها اآلن ليعرفهــا تــأيت مبعــىن مــا ، وعالمتهــا أن يــأيت بعــدها إال ؛ كمــا 

إخواننا الذين مل سبق هلم فيها علم ، تأيت نافية ،وتأيت خمففة من الثقيلة مثبتة عكس نافية ، تأيت خمففة مـن الثقيلـة 



فة من الثقيلة تفيد التوكيد إذ أا هي إن لكن خففت ، فتكون أليـش ؟ للتوكيـد عكـس إن ؛ ألـا مثبتة ألن املخف

للنفــي ؛ قــال الشــاعر: وإن مالــك كانــت كــرام املعــايل ؛ يفتخــر بقولــه وإن مالــك كانــت كــرام املعــايل أي وإن مالكــا  

إن كــانوا مبعــىن إن ؛ أيــن امسهــا ؟  )(( وإن كــانوا مــن قبــل لفــي ضــالل مبــين )كانــت كــرام املعــايل ، وقــال تعــاىل: 

ـــه أي القـــوم ؛ يعـــين  ـــه أي الشـــأن ، أو وإن ـــه ضـــمري الشـــأن حمـــذوف كلمـــا جـــاءت ، والتقـــدير: وإن ـــون إن امسهـــا يقول

بعضــهم يقــول ال نقــدر ضــمري الشــأن ، نقــدر ضــمريا مناســبا للســياق ؛ فــإذا كــانوا مجاعــة قلنــا التقــدير: إــم ، وال 

خمففــة مــن الثقيلــة وهــي علــى العكــس مــن إن النافيــة ألــا لإلثبــات وتوكيــد اإلثبــات مــانع ؛ علــى كــل حــال هــذه إن 

 (( قل للـذين كفـروا أن ينتهـوا يغفـر لهـم مـا قـد سـلف ))خبالف إن النافية . تأيت إن شرطية وهي كثري ، مثـل ؟ 

  كن أنتم اخلزف ؛؛ تأيت زائدة يعين وجودها كالعدم ، كقول الشاعر: بل ... ما إن أنتم ذهب   وال صريف ول

الشـــاعر يهجـــوا هـــؤالء القـــوم يقـــول ال أنـــتم ذهـــب وال فضـــة بـــل أنـــتم خـــزف ؛ والنـــاس معـــادن كمـــا قـــال النـــيب عليـــه 

علــى كــل حــال هــي يف هــذه اآليــة  .الصــالة والســالم معــدن طيــب ومعــدن رديء ؛ كــم األقســام ؟ األقســام أربعــة 

ا يـدعوا هـؤالء املشـركون مـن دون اهللا أي سـوى اهللا إال إناثـا نقـول إن نافيـة أي مـ (( إن يدعون إال إناثـا ))الكرميـة 

قيـل: إن أمسـاء هـذه األصـنام أمسـاء إنـاث ، الـالت والعـزى ، ومنـاة ، هـذه كلهـا  (( إال إناثا ))؛ ما املراد من قولـه: 

جـــال علـــيهن (( وللر أمســـاء إنـــاث ؛ واملؤنـــث دون املـــذكر ال يف قوتـــه وال يف مرتبتـــه وال يف مقامـــه وال يف كـــل شـــيء 

أي إن يـدعون إال شـيئا مثـل اإلنـاث ال يـدفع عـن نفسـه  (( إن يدعون من دونه إال إناثا ))وقيل: املعىن  درجة ))

فكيف يدفع عن غريه ؛ وعلى هـذا القـول يـدخل يف ذلـك األصـنام املـذكرة مثـل هبـل ، هبـل مـذكر ومـع ذلـك يعبـد 

ب ألنه أعم ؛ وألنه يدل على حقيقة هـذه األصـنام وأـا ال من دون اهللا ؛ وعلى هذا يكون هذا القول أوىل بالصوا

أي ومـا يـدعون إال شـيطانا مريـدا  (( وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) تدفع عن نفسها شيئا فكيـف عـن غريهـا .

ال ؛ والدعاء هنـا مبعـىن العبـادة يعـين ومـا يعبـدون إال الشـيطان ؛ والعبـادة هنـا مبعـىن الطاعـة يطيعـون الشـيطان كمـا قـ

(( ألــم أعهــد إلــيكم يــا بنــي آدم أن ال تعبــدوا الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبــين وأن اعبــدوني هــذا صــراط تعــاىل: 

فالشــيطان يـــأمرهم بالشـــرك فيشـــركون ، فيكـــون شــركهم بالشـــيطان شـــرك طاعـــة ، وشـــركهم يف األصـــنام  مســـتقيم ))

ال يعبــدون إال مـا ال يـنفعهم وال يــأمترون شـرك عبـادة ، شـرك عبــادة يعبـدوا ؛ وقـوم هـذه حــاهلم ال خـري فـيهم يعـين 

املريـد هـو البـالغ يف العـدوان والعتـو غايتـه ؛ والشـياطني  (( شيطانا مريدا )) (( مريدا ))إال بأمر الشيطان ؛ وقوله: 

أقسام ، منهم مريد ومنهم من ليس مريدا ؛ وهلذا جاء يف أحاديـث تصـفيد الشـياطني يف رمضـان يف بعـض األلفـاظ 

 وقـال اهللا (( لعنـهتفسـري اآليـة:  أي القوم العتاد ، شـياطني العتـاد األقويـاء يف عتـوهم . دة الشياطين )( تصفد مر 

؛ وهـل  اللعـن مبعـىن الطـرد واإلبعـاد عـن رمحـة اهللا عزوجـل (( لعنـه اهللا )) . مفروضـا )) نصـيبا عبـادك من ألتخذن



هــذا خــرب أو دعــاء ؟ دعــاء ؛ ال ، يتعــني أن يكــون خــربا ؛ ألنــه ممــن ؟ مــن اهللا ، واهللا تعــاىل يفعــل وال يــدعوا علــى 

واآليـة الثانيـة:  (( وإن عليـك لعنتـي إلـى يـوم الـدين ))أحد ؛ فاهللا تعـاىل خيـرب بـأن اهللا لعنـه ، وقـد قـال اهللا تعـاىل: 

(( وقـال ألتخـذن هللا ولعنـة الالعنـني علـى إبلـيس إىل يـوم الـدين ؛ فلعنـة ا (( وإن عليك اللعنـة إلـى يـوم الـدين ))

الفاعـل مـن ؟ الشـيطان ؛ هـي معطوفـة علـى أيـش ؟ الـواو لالسـتئناف ؛  من عبادك نصيبا مفروضا )) (( وقال ))

(( وقــال أي الشــيطان  (( لعنــه اهللا )) (( وقــال ))أحســنت الــواو لالســتئناف ؛ وهلــذا يتعــني الوقــوف علــى قولــه: 

وهـذه اجلملـة كمـا تشـاهدون مؤكـدة  (( ألتخـذن ))مقـول القـول هـو مجلـة  تخذن من عبادك نصيبا مفروضـا ))أل

(( ألتخــذن يعــين هللا  ))(( قــال  بكــم مؤكــدات ؟ الــالم ، ونــون التوكيــد ، والقســم املقــدر ؛ إذا بــثالث مؤكــدات ؛

ء أتــوالهم ويتــولين ، والنصــيب اجلــزء مــن املعــىن أختــذهم أوليــا مــن عبــادك نصــيبا مفروضــا )) (( نصــيبا مفروضــا ))

شــيء ؛ فمــا هــذا النصــيب ؟ هــذا النصــيب أكــرب بكثــري مــن النصــيب الثــاين ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

أخرب أن اهللا يقول يوم القيمة يا آدم فيقول لبيك وسـعديك فيقـول أخـرج مـن ذريتـك بعثـا إىل النـار ، فيقـول يـا رب 

مـن كـل ألـف تسـع مائـة تسـع وتسـعني ؛ لكـن جيـب أن نعلـم أن الشـيطان مل يقـل: ألختـذن مـن وما بعث النار قال 

وهـم الـذين  (( نصـيبا مفروضـا ))وعبادك أعم وأمشـل مـن بـين آدم ؛ وهلـذا قـال:  (( من عبادك ))بين آدم ، قال: 

د بالعبـاد هنـا بنـو آدم ؟ إن آواهـم مـن بـين آدم ، وهـم بالنسـبة لبـين آدم أيـش ؟ أكثـر بكثـري ؛ فعليـه نقـول: هـل املـرا

قيل هم بنو آدم صار من بـاب العـام الـذي يـراد بـه اخلـاص ؛ وحينئـذ نقـول هـذا النصـيب املفـروض أكثـر بكثـري مـن 

... ؛  وإذا قلنا املراد بالعباد مـا يشـمل كـل الفـرد ، املالئكـة مـن عبـاد اهللا كمـا قـال اهللا تعـاىل عـنهم الذين سلم من 

لك أيضـــا كــل املخلوقـــات متــذلال هللا عزوجـــل تــذلال شـــرعيا أو تــذلال قـــدريا ؛ وعلــى هـــذا إــم عبــاد مكرمـــون ، كــذ

يكون النصيب املفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قلـيال ، يكـون قلـيال ؛ لكنـه بالنسـبة لبـين آدم كثـري ؛ ألن 

الفـرض  (( نصـيبا مفروضـا )) بين آدم تسعمائة وتسعة وتسعني كلهم يف النار وواحد من األلـف يف اجلنـة ؛ وقولـه:

مبعــىن احلــتم يعــين حمتمــا مقــدما ؛ وقــد أعطــاه اهللا عزوجــل ذلــك ومكنــه مــن إذالل بــين آدم حلكمــة أرادهــا ســبحانه 

 ((تفسـري اآليـة:  . (( ألمـألن جهـنم منـك وممـن تبعـك مـنهم أجمعـين ))وتعاىل ؛ ولكنه توعد من تابعـه فقـال: 

 مـن وليـا الشـيطان يتخذ ومن اهللا خلق فليغيرن وآلمرنهم األنعام آذان فليبتكن وآلمرنهم وألمنينهم وألضلنهم

يتخـذهم أوليـاء يتـوالهم ويتولونـه ويضـلهم أيضـا ؛ عـن  (( وألضـلنهم )) . خسـرانا  مبينـا )) خسـر فقد اهللا دون

سـواء مـن هـذه األمـة أو مـن غريهـا ؛ واجلملـة هنـا مؤكـدة مبـا أكـدت بـه اجلملـة قبلهـا  أيش ؟ عن صراط اهللا عزوجـل

يعين أعـدهم باألمانـة ؛ وفعـال وقـع  (( وألمنينهم ))أي عن الصراط املستقيم  (( وألضلنهم ))أي بثالثة مؤكدات 

قاســمهما إنــي (( هــل أدلــك علــى شــجرة الخلــد وملــك ال يبلــى )) (( و هــذا لنــيب آدم حيــث قــال لــه الشــيطان 



لكــن  (( ال تقربــا هــذه الشــجرة ))فنســي آدم عليــه الصــالة والســالم أن اهللا ــاه وقــال:  لكمــا لمــن الناصــحين ))

وعدهم باألماين وقال أدلك على شجرة اخللد يعين الشجرة اليت إذا أكلتها ختلد ويسري لـك امللـك الـذي ال يبلـي ؛ 

ين ؛ منهـا أنـه يســهل عليـه أمـر املعصـية يقــول هـذه سـهلة ، هـذه صــغرية فالشـيطان إذا ميـين بـين آدم ، مينيـه بعــدة أمـا

تقـع مكفــرة بالصـلوات تقــع مكفـرة بــالعمرة وهكـذا ؛ ومــا علـم املســكني الـذي أضــله الشـيطان أن الصــلوات والعمــرة 

ومــا أشــبه مــن ذلــك ممــا يكفــر مــن الــذنوب البــد أن تكــون كاملــة ؛ ومــن الــذي يــأيت بكمــال الصــالة ؟ أكثــر النــاس 

(( إن اهللا ال ؛ كـذلك أيضـا يقـول هـذه سـهلة  اآلن صلوام تصل إىل حد اإلجزة وعسى أن تصل إىل حد اإلجـزة

املعصـية فلـك  فيقول أنت لـو فرضـت أنـك مـت علـى .مينيه  يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))

وهلــم جــرا ؛ املهــم أنــه يوقــع األمــاين  أوالد صـاحلون يــدعون لــك و( إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه إال مـن ثــالث )

آمــرم أمـرا صــرحيا مواجهــة أو أمـر وحــي مــن  (( وآلمــرنهم فليبــتكن آذان األنعــام ))؛ يف نفوسـهم بأشــكال كثـرية 

ي يـأمره أن داخل النفس ؟ الثاين ، ورمبا يتصور الشيطان بصورة إنسي فيأمره أمر صريح لكـن األصـل أنـه أمـر داخلـ

الفـاء هـذه عاطفـة وهـي معطوفـة علـى آمـر ، وسـيأيت إن  (( فليبتكن آذان األنعـام ))ذا قال: ؛ وهل يفعل كذا وكذا

(( فليبـتكن آذان األنعـام وآلمـرنهم فليغـرن خلـق اهللا شاء اهللا يف الفوائد أا تدل على متـام االنقيـاد مـن هـؤالء ؛ 

؛ ال ال ، عاطفــة ألن املفــرع يكــون يقــوم بــه خالــد ؟ مجلــة مفرعــة  (( فليبــتكن ))يبــتكن أي يقطعــن ؛ وإعــراب  ))

واحد فرع كالمه آخره على أوله ؛ الفـاء عاطفـة تـدل علـى الرتتيـب والتعقيـب ؛ الـالم ؟ الـالم مبتـداء ؛ هـي دخلـت 

مجــال ؟ وقــع يف جــواب قســم ؛ بعضــهم علــى املبتــداء حــىت تكــون املبتــداء ؟ الم االبتــداء أن تــدخل علــى املبتــداء ؛ 

هي للقسم ألنه يقدر قبلهـا ؛ كمـل ؟ يبـتكن فعـل مضـارع ؛ يبـتكن كلهـا فعـل مضـارع ؟ يقول موطئة للقسم يعين مت

تـك فعــل مضـارع مرفـوع وعالمــة عـرب أوال كمــل إعـراب الفعـل أوال ؟ يبايبتـك فعـل مضـارع وفاعــل ضـمري مسـترت ؛ 

قـاء السـاكنني ؟ ويـش والـواو ؟ حمـذوف اللتألنه غـري مباشـر إذ البـد تقـدر للتوكيد ؟  الفعل مع أنهالضمة ؛ ماذا مل 

؟ مفعول به ؟ فاعل ؛ طيب والنون ؟ النون نون التوكيد ؛ أصـل الكلمـة هـذه " فليبتكـونن آذان األنعـام  " حـذفت 

النــون األوىل كراهــة تــوايل األمثــال ومل حتــذف نــون التوكيــد ألنــه أيت ــا للعالمــة لــو حــذفت لفاتــت هــذه العالمــة ؛ مث 

ىل التقــت النـــون الثــاين وأوهلـــا الســـاكن بــالواو الســـاكن فــالتقى ســـاكنان ، وابـــن حــذفت الـــواو ملــا حـــذفت النـــون األو 

  مالك رمحه اهللا يقول:

    إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق   وإن يكن لينا فحذفه استحق                      

  وهنا األول لني أو غري لني ؟ لني يعين أحد حروف العلة فيحذف .



أي فلــــيقطعن آذان األنعــــام ، ولــــيس جمــــرد تقطيــــع داخــــال يف اآليــــة ؛ لكــــنهم يقطعــــون آذان  (( فليبــــتكن ))املعــــىن 

األنعــام عالمــة علــى أــا حمرمــة ألــم حيرمــون مــا أحــل اهللا وحيلــون مــا حــرم اهللا ؛ فعنــدهم قواعــد وضــوابط معروفــة ، 

، العالمــة ؟ قطــع األذن ،  قــوانني واقعيــة مــا هــي شــرعية إذا ولــدت البعــري كــذا وكــذا بطنــا خــالص جيــب أن تطلقهــا

لكنهــا مفســرة ،  (( مــا جعــل اهللا مــن بحيــرة وال ســائبة وال وصــيلة وال حــام ))وهــذا هــو املــذكور يف قولــه تعــاىل: 

هذا التقطيع ؛ وليسوا يقطعونا عالمة ودليال على أا ملكها فالن كما لو قطعوهـا علـى أـا وسـم ، ال ، يقطعوـا 

رة ال تركب وال حيمل عليها وال يستسقى من لبنها وال غري ذلك ؛ واألنعـام مجـع نعـم  اعتقادا باطال أا أصبحت ح

 (( وآلمــرنهم ليغــرن خلــق اهللا ))كأســباب مجــع ســبب ؛ والــنعم يطلــق علــى ثالثــة أشــياء: اإلبــل والبقــر والغــنم ؛ 

  انتهى الوقت ؟ 

 وكيــد البــد أن يكــون موجــودا ظــاهراالت (( ألتخــذن مــن عبــادك نصــيبا مفروضــا ... ))يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  فلماذا مل يذكر هنا ؟

ال ، إذا دل دليــل علــى احملــذوف فكأنــه موجــود ، وهنــا فيــه دليــل ، قــال ابــن مالــك يف األلفيــة قاعــدة مــن  الشــيخ :

  القواعد أيش هي ؟ وحذف ما يعلم جائز ؛ وهذا وإن كان يف املبتداء واخلرب لكن ... تكون عامة .

  هل منهم املوحدون أم ال ؟ ( تسعة وتسعون في النار ... )يف حديث  السائل :

  ال ، هذا املراد التعميم ، املراد بتسعمائة تسع وتسعني الذين ...  الشيخ :

  سؤال عن تعريف اخلرب يف أصول الفقه ؟ السائل :

(( مـا تمل الصدق ، وقولـه: بذاته ، بقطع النظر عن املخرب به ؛ ولذلك قول مسيلمة إنه رسول هذا ال حي الشيخ :

  ال حيتمل الكذب . محمد إال رسول ))

 ومــن اهللا خلــق فليغيــرن وآلمــرنهم األنعــام آذان فليبــتكن وآلمــرنهم وألمنيــنهم (( وألضــلنهمتتمــة تفســري اآليــة: 

ــا الشــيطان يتخــذ ــا )) خســرانا خســر فقــد اهللا دون مــن ولي فليغــرن  (( وآلمــرنهمقــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  . مبين

(( إىل قولـــه:  (( ألتخـــذن مـــن عبـــادك نصـــيبا مفروضـــا ))هـــذا معطـــوف علـــى مـــا ســـبق علـــى قولـــه:  خلـــق اهللا ))

يعــين أن الشــيطان يــأمر عبــاد اهللا عزوجــل أن يغــريوا خلــق اهللا ؛ فمــا املــراد خبلــق اهللا هــل املــراد بــه فطــرة  وآلمــرنهم ))

اخللق من التوحيد إىل الشرك ومـن اليقـني إىل الشـك كمـا قـال اهللا اليت فطر الناس عليها فيكون املعىن أنه يغري فطرة 

؟ أو املـراد (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطـر النـاس عليهـا ال تبـديل لخلـق اهللا )) تبارك وتعاىل: 

قاعــدة  ومــا أشــبه ذلــك ؟ قــوالن للعلمــاء ؛ والصــواب أنــه شــامل بنــاء علــى بتغيــري خلــق اهللا الوشــم والوشــر والــنمص

واآليــة حتتملهمــا وجــب محلهــا علــى املعنيــني مجيعــا ؛ التفســري املشــهورة أنــه مــىت ذكــر يف اآليــة قــوالن ال تضــاد بينهمــا 



وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغريوا خلق اهللا الذي هو الفطرة اليت فطر الناس عليهـا وخلـق اهللا التغيـري احلسـي بالتغريـد 

ــا مــن دون اهللا فقــد م ؛ وقــال اهللا تعــاىل: والوشــم والوشــر وغــري ذلــك ؛ ألن هــذا أعــ (( ومــن يتخــذ الشــيطان ولي

أي متــوىل أي يتــوىل الشــيطان  (( وليــا ))أي جيعلــه  (( مــن يتخــذ الشــيطان ))صــدق اهللا  خســر خســرانا مبينــا ))

 وتويل الشيطان يكون بطاعته فمن أطاع الشيطان وعصـى الـرمحن فقـد (( فقد خسر خسرانا مبينا ))من دون اهللا 

خسر خسرانا مبينـا ، واخلسـران ضـد الـربح ؛ بـل إن اخلاسـر هـو الـذي مل حيصـل وال علـى رأس مالـه ؛ فهـو مل يـربح 

مشــتقة مــن أبــان فهــي مشــتقة مــن فعــل ربــاعي وأصــله مبــني لكــن نقلــت حركــة اليــاء  (( مبينــا ))بــل خســر ؛ وقولــه: 

نا " ؛ قلت إـا مـن " أبـان " وأبـان يصـلح أن للساكن قبلها ونقل السكون الذي ما على قبلها إليها فصارت " مبي

يكــون الزمــا وأن يكــون متعــديا تقــول: بــان الفجــر وأبــان الفجــر ؛ فــإذا جعلناهــا مــن الــالزم مبينــا صــارت مبعــىن بــني 

واضح ؛ وإذا جعلناها من املتعدي أبان الشيء أي أظهره صار املعىن أنه خسارة تظهـر ذلـك يف مـن خسـر وتتضـح 

املضــري ضـمري فاعـل يعــود  (( يعـدهم ويمنــيهم ومـا يعـدهم الشــيطان إال غـرورا )) (( يعـدهم )): قـال اهللا تعـاىل .

واهلــاء ضــمري مفعــول بــه يعــود علــى العبــاد الــذين أضــلهم الشــيطان ؛ يعــدهم مبــاذا ؟ يعــدهم  (( الشــيطان ))علــى 

اهللا ، افعــل هــذه املعصــية وهــي  بأشــياء يتمنوــا ويرجوــا فيتبعونــه ، فمــثال يقــول لــه: افعــل هــذه املعصــية وتــب إىل

 (( هـل أدلـك علـى شـجرة الخلـد وملـك ال يبلـى ))صغرية ، افعل هذه املعصية ولك كذا وكـذا ، كمـا قـال آلدم 

هنــا إظهــار يف  (( ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا ))يعــين يــرجيهم ويفــتح أمــامهم اآلمــال الكاذبــة  (( ويمنــيهم ))

أن يقــول: ومــا يعــدهم إال غــرورا ؛ لكنــه أظهــر يف مقــام اإلضــمار إلظهــار موضــع اإلضــمار وكــان مقتضــى الســياق 

يعــين إال خــداعا  (( إال غــرورا ))وقولــه:  (( إن الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا ))عداوتــه كمــا قــال تعــاىل: 

  وباطال .

 وال جهــنم مـأواهم غـرورا أولئـك إال الشـيطان يعـدهم ومــا ويمنـيهم (( يعـدهمأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 خالـدين األنهـار تحتهـا مـن تجـري جنـات سـندخلهم الصـالحات وعملـوا آمنـوا محيصـا والـذين عنهـا يجدون

 يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم قيال ليس اهللا من أصدق ومن حقا اهللا وعد أبدا فيها

 فأولئــك مـؤمن وهـو أنثــى أو ذكـر مـن الصــالحات مـن يعمـل ومــن نصـيرا وال وليـا اهللا دون مــن لـه يجـد وال بـه

 حنيفـا إبـراهيم ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون

  خليال )) . إبراهيم اهللا واتخذ

(( إن يـدعون فوائـد اآليـة:   (( أولئك مأواهم جهـنم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم هذا كملنا الفوائد ؟ إىل ؟ 

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان حقيقــة األصــنام ، بيــان  . مــن دونــه إال إناثــا وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))



وقــد ســبق لنــا يف التفســري  (( إن يــدعون مــن دونــه إال إناثــا ))حقيقـة األصــنام وأــا مــن اجلــنس الضــعيف ؛ لقولــه: 

  ام بأمساء اإلناث أو أن هذه األصنام لضعفها مثل اإلناث بالنسبة للذكور .هل املعىن أم يسمون األصن

ومـن فوائـدها: أن الطاعـة  (( وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) .ومن فوائدها: أن عبـادة الشـيطان دعـاء ؛ لقولـه: 

بــين يغــوي شــيطان ومــن فوائــدها أيضــا: أن ال . (( وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))تسـمى دعــاء وعبــادة ؛ لقولــه: 

  آدم حىت يضلهم إىل هذا احلد فيجعله عبادا له 



ومـن فوائـدها: أن الطاعـة   (( إن يدعون مـن دونـه إال إناثـا وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) .تتمة فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها أيضــا: أن الشــيطان يغــوي بــين  . (( وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))تسـمى دعــاء وعبــادة ؛ لقولــه: 

لنا هل كلمة مريد صفة كاشـفة أو صـفة مقيـدة ، مبعـىن  له ؛ وقد سبقآدم حىت يضلهم إىل هذا احلد فيجعله عبادا 

هــل الشــيطان كلهــم مــردة ، الشــياطني كلهــم مــردة أو أــم ينقســمون ؟ ذكرنــا يف هــذا قــولني حيتمــل أن هــذا صــفة  

  كاشفة واملعىن أن كل شيطان فهو مريد وحيتمل أا صفة مقيدة وأن الشياطني ينقسمون إىل مردة ودوم .

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن اهللا لعـن  لعنه اهللا وقال ألتخذن من عبـادك نصـيبا مفروضـا )) . ((فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن االنصــياع ألوامــر مــن لعنــه اهللا ؛ ألن هــذه اجلملــة   .(( لعنــه اهللا )) الشــيطان ؛ لقولــه: 

أقسـم بـأن يتخـذ مـن عبـاد اهللا نصـيبا مفروضـا ومن فوائدها: أن الشيطان  كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان .

ومـن فوائـدها: أن إثبـات القـول للشـيطان ، وأنـه يقـول   (( وقال ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضـا )) .؛ لقوله: 

كمــا أنــه يفعــل أيضــا ؛ وقــد أخــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أنــه يأكــل ويشــرب بشــماله ، فهــو يقــول ويفعــل 

مــن فوائــدها: أ، نصــيب الشــيطان مــن عبــاد اهللا مفــروض املقــدر البــد أن يكــون ، وهــذا كقولــه و  وميـين ويعــد ويضــر .

فوائـد  . (( ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمـألن جهـنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـين ))تعاىل يف سورة هود: 

 يتخــــذ ومــــن اهللا خلــــق فليغيــــرن وآلمــــرنهم األنعــــام آذان فليبــــتكن وآلمــــرنهم وألمنيــــنهم (( وألضــــلنهماآليــــة: 

  (( وألضلنهم وألمنينهم وآلمرنهم ... ))مث قال:  مبينا )) . خسرانا خسر فقد اهللا دون من وليا الشيطان

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: أن الشــيطان أقســم قســما مؤكــدا أن يضــل هــؤالء النصــيب الــذين فرضــوا لــه ؛ وهــذا 

ومـن فوائـدها: أن  مـن وسـوس الشـيطان ألـا كلهـا ضـالل. القسم له مدلوله فيتفـرع عليـه: أنـه جيـب علينـا أن حنـذر

خـريا  أنـه يـدخل علـيهم األمـاين وأـم هذا اإلضالل الذي يقع من الشـيطان لبـين آدم مسـكوب باألمنيـات ، مبعـىن 

ومن فوائدها: احلذر ممن يضلك ويـدخل عليـك األمـاين  وأن املعاصي ال تضرهم وأن التوبة قريبة ، وما أشبه ذلك .

ومن فوائدها: حترمي قطع آذان األنعـام إذا كانـت علـى الوجـه الـذي يسـتعمله أهـل  ذبة ؛ ألن الضالل كله شر .الكا

أهــل اجلاهليــة يقطعــون آذان األنعــام لإلشــارة إىل أــا حمرمــة مســيبة ؛ فهــل يقــال بنــاء علــى اجلاهليــة ؛ وقــد ســبق أن 

ز أو ال ؟ اجلــواب: جيــوز ؛ ألن هــذا لــيس مــن أوامــر ذلــك لــو أن إنســانا قطــع آذان األذان ملصــلحة دنيويــة فهــل جيــو 

وهــل املــراد  (( ليغيــرن خلـق اهللا ))ومــن فوائـدها: أن الشــيطان يـأمر بــين آدم فيغــرون خلـق اهللا ؛ لقولــه:  الشـيطان .

تغيريهم خلـق اهللا تعـاىل باألنعـام أو هـو عـام ؟ الصـواب أنـه عـام وقـد مـر علينـا ذلـك يف التفسـري وأشـرنا إىل حـديث 

 ومـن فوائـدها: أن األصـل يف تغيـري خلـق اهللا املنـع ؛ ألنـه مـن أوامـر الشـيطان ؛ وقولنـا األصـل د اهللا بـن مسـعود .عب

فــإن هــذا مــن التغيــري  احــرتازا مــن تغيــري خلــق اهللا الــذي أمــر اهللا بــه كحلــق العانــة والشــارب ونتــف اإلبــط وغــري ذلــك



وهــل مــن تغيــري خلــق اهللا  يطان ال يــأمر إال بالفحشــاء .ولكنــه مــأذون فيــه فــال يــدخل يف أوامــر الشــيطان إذ أن الشــ

اجلــواب: نعــم ؛ ألن هــذا الــذي صــبغ بالســواد أراد أن يعيــد نفســه شــابا فيغــر خلــق اهللا مــن  صــبغ الشــيء بالســواد ؟

وهــل يــدخل يف  الشــيخوخة إىل الشــباب ؛ وهلــذا أمــر النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بتغيــري الشــيب بغــري الســواد .

وهـل يـدخل يف تغيـري خلـق اهللا حلـق اللحيـة ؟ نعـم  خلق اهللا الوشم والوشـر والـنمص ؟ نعـم كـل هـذا داخـل .تغيري 

عليـه ؛ وحيتمـل أن يقـال إن هـذا لـيس تغيـريا ألن اللحيـة سـيما إذا أصـر اإلنسـان عليـه و حيتمل أن يقال إنه داخـل ال

ابتلوا حبلـق اللحيـة يسـتمرون عليـه فيكـون عملهـم هنـا تنبت ، وإذا كان تنبت مل يغري خلق اهللا ؛ لكن غالب الذين 

ومــن فوائــدها:  ؛ وقــد صــرح بعــض العلمــاء بــأن حلــق اللحيــة مــن تغيــري خلــق اهللا . وجــل حماولــة لتغيــري خلــق اهللا عــز

فــإن قــال  . (( ومــن يتخــذ الشــيطان وليــا مــن دون اهللا فقــد خســر ))التحــذير مــن اختــاذ الشــيطان وليــا ؛ لقولــه: 

نعرف أن هذا الرجل موايل للشيطان أو ال ؟ نقول كـل مـن عصـى اهللا فإنـه مـوايل للشـيطان لكـن الواليـة  قائل: مباذا

قــد تكــون عامــة وقــد تكــون خاصــة ؛ فــإذا أطــاع الشــيطان يف الكفــر والشــرك كانــت الواليــة عامــة ، وإذا أطاعــه يف 

وجـل إذا واىل الشـيطان بقـدر مـا  عـزمعصية من املعاصي كانت خاصة ؛ ولـيعلم أنـه يفـوت مـن واليـة اإلنسـان لربـه 

ومن فوائدها: بيان أن أكثر اخللـق قـد خسـروا ؛ ألن أكثـر اخللـق قـد اختـذوا الشـيطان أوليـاء وليـا  واىل به الشيطان .

مــن فوائــدها: التأكيــد حــال  . (( يعــدهم ويمنــيهم ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا ))فوائــد اآليــة:  مــن دون اهللا .

(( تكـــون تأكيـــدا لقولـــه:  (( يعـــدهم ويمنـــيهم ))ن ووعـــده وأمانيـــه ؛ فتكـــون اجلملـــة األخـــرية التحـــذير مـــن الشـــيطا

ومـــن فوائـــدها: التحـــذير مـــن غـــرور الشـــيطان وإدخـــال األمـــاين  . وألمنـــيهم وآلمـــرنهم  فليبـــتكن آذان األنعـــام ))

اهم جهــنم وال يجــدون (( أولئــك مــأو تفســري اآليــة:  (( ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا )) .والرجــاء ؛ لقولــه: 

أي مـرجعهم ؛  (( مـأواهم جهـنم ))املشار إليـه الـذين أطـاعوا الشـيطان واتبعـوه ؛  عنها محيصا )) ؛ (( أولئك ))

(( وال وجهنم اسم مـن أمسـاء النـار ومسيـت بـذلك ألـا ـ والعيـاذ بـاهللا ـ قعـرية وسـوداء مظلمـة ، فهـي كلهـا جهمـة ؛ 

عنها مالذا ومفرا بل هم خالـدون منهـا ومـا هـم منهـا مبخـرجني كمـا يف آيـة أي ال جيدون  يجدون عنها محيصا ))

الطــائعني مرجــع مــن فوائــدها: أن  : (( أولئــك مــأواهم جهــنم وال يجــدون عنهــا محيصــا )) .فوائــد اآليــة أخــرى .

يف للشــيطان جهــنم وأنــه ال ميكــن أن خيرجــوا منهــا ؛ وحيمــل ذلــك علــى مــن أطــاعوه طاعــة مطلقــا ؛ أمــا مــن أطــاعوه 

بعــض املعاصــي فــإن مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة أــم ال خيلــدون يف النــار وإمنــا يعــذبون بقــدر أعمــاهلم مث خيرجــون 

ومـن فوائـدها: أن أهـل  (( أولئـك مـأواهم جهـنم )) .ومـن فوائـدها: إثبـات جهـنم وهـي النـار ؛ لقولـه:  من النار .

(( تفســـري اآليـــة:  الـــذي خرجـــوا مـــن اإلســـالم إىل الكفـــر .جهـــنم ال ميكـــن أن ينجـــوا منهـــا ، واملـــراد بأهلهـــا الكفـــار 

 حقـا اهللا وعـد أبـدا فيهـا خالـدين األنهـار تحتهـا من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا والذين



مناسبة هذه اآليـة ملـا قبلهـا أن القـرآن الكـرمي كـان مثـاين تثـىن فيـه املعـاين ، فـإذا جـاء  . قيال )) اهللا من أصدق ومن

عيــد جــاء الوعــد وإذا جــاء ذكــر النــار جــاء ذكــر اجلنــة وإذا جــاء ذكــر املــؤمنني جــاء ذكــر الكــافرين وهلــم جــرا ؛ الو 

وذلــك مــن أجــل أن ال يكــون اإلنســان خائفــا دائمــا فيســتويل عليــه اليــأس وال راجيــا دائمــا فيســتويل عليــه األمــن مــن 

ال يكفــي اإلميــان البــد مــن  ملــوا الصــالحات ))(( الــذين آمنــوا وعوقولــه:  نقمــة اهللا ؛ بــل يكــون بــني هــذا وهــذا .

إميـان وعمــل ؛ فبمــاذا آمنـوا ؟ آمنــوا بكــل مــا جيـب بــه اإلميــان مــن أمـور الغيــب ، وقــد بــني النـيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

( أن تـؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـوله واليـوم اآلخـر والقـدر وسلم أصول ذلك يف حديث جربيل حيث قـال: 

فــــاملراد بالصــــاحلات األعمـــــال ؛ وهلــــذا قــــال النحويـــــون إن  (( عملــــوا الصـــــالحات ))ا قولــــه: وأمـــــخيــــره وشــــره ) 

الصــاحلات صــفة ملوصــوف حمــذوف ، والتقــدير: األعمــال الصــاحلات ؛ وحــذف املوصــوف كثــري يف اللغــة ويف القــرآن 

ات ؟ األعمـال أي دروعـا سـابغات ؛ فمـا هـي األعمـال الصـاحل (( أن عمـل سـابغات ))أيضا كما يف قولـه تعـاىل: 

الصــاحلات مــا كــان خالصــا صــوابا ؛ فاخلــالص هــو اخلــالص هللا الــذي لــيس فيــه شــرك ألحــد ؛ والصــواب الــذي كــان 

علـى شـريعة اهللا ؛ وـذا ينتفـي اإلشـراك وتنتفـي البدعـة ؛ اإلشـراك مبـاذا ينتفـي ؟ بـاإلخالص ؛ والبدعـة ؟ باملتابعــة ؛ 

الشـــرع يف أمـــور ســـتة وهـــي: الســـبب ، واجلـــنس ، والقـــدر ، واهليئـــة ، وال ميكـــن أن تتحقـــق املتابعـــة إال إذا وافقـــت 

والزمــان ، واملكــان ؛ إذا وافــق العمــل الشــرع يف هــذه األمــور الســتة حتققــت فيــه املتابعــة وإن اختــل واحــد منهــا فــال 

متابعــة ، ومــن متابعــة ؛ أوال: الســبب ، فلــو أن اإلنســان تعبــد هللا تعــاىل عبــادة مقرونــة بســبب مل جيعلــه اهللا ســببا فــال 

ذلك ما حيدث يف مولد النيب عليه الصالة والسالم من الصلوات عليه واألذكـار وغـري ذلـك حـىت وإن كانـت مباحـة 

فإا ليست موافقة للشرع ؛ ملاذا ؟ ألن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا إلحداث هذه العبـادة ؛ كـذلك أيضـا 

هــذا ال  "احلمــد هللا " مــد هللا ؛ أتعرفــون التجشــئ ؟ واضــح ، قــال يوجــد بعــض النــاس إذا جتشــأ ، إذا جتشــأ قــال احل

وإال لكـان خـروج الـريح مـن الـدبر سـببا للحمـد وال قائـل بـه حـىت العـوام ؛  ؛ ألن التجشـئ لـيس سـببا للحمـد يصـح

بعـض النـاس إذا أعطيتـه فخـور قـال " اللهـم صـل  إذا نقول هذا يعترب غري متبـع فيـه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم .

علـى حممــد " فجعــل تبخــره ســببا للصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فنقــول هــذا لــيس فيــه اتبــاع ؛ ألن 

ومـن ذلـك إذا تتـأب ، فـإن  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يتطيب ومل ينقل عنه أنه كلما تطيـب صـلى عليـه .

؛ ألن النـيب تتـأب يقـول " أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم " وهـذا لـيس لـه أصـل ولـيس مـن الشـرع بعض الناس إذا 

صلى اهللا عليه آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل التتأب بـأن يكظـم اإلنسـان مـا اسـتطاع فـإن مل يسـتطع 

يف جنسها ، فلو تعبـد هللا تعـاىل بشـيء ثانيا: أن تكون العبادة موافقة للشرع  فإنه يضع يده على فيه ، هذا واحد .

مل يتعبد اهللا عباده جبنسه فإنه ال يقبـل وال يكـون مـن الشـرع ، مثالـه أن يضـحي بفـرس ، الفـرس حـالل فلـو ضـحى 



 بـــه مل تقبـــل أضـــحيته ؛ أليـــش ؟ ألنـــه خمـــالف للشـــرع يف جنســـه إذ أن األضـــاحي ال تكـــون إال مـــن يمـــة األنعـــام .

ه صــلى مخسـا يف رباعيـة أو أربعـا يف ثالثيـة أو ثالثــا يف ثنائيـة مل تصـح عبادتـه ؛ ألنــه زاد الثالـث: يف قـدرها ، فلـو أنـ

على القدر املشروع ؛ وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة ال يؤجر عليهـا ؛ ألنـه زاد علـى األمـر املشـروع ؛ 

رابع: هيئته ، بأن تكون علـى اهليئـة الـيت ال وكذلك لو طاف مثانية أشواط ، فالزائد ليس من الشرع فال يثاب عليه .

وردت ، فلو أن اإلنسان صلى فسجد قبل أن يركع ؟ هو أتى بالركوع لكـن بعـد السـجود مل تقبـل ملخالفتهـا الشـرع 

يف هيئته ؛ وكذلك لو توضأ منكسا فبدأ بغسل الرجل مث مسح الـرأس مث غسـل اليـدين املـرفقني مث غسـل الوجـه فـإن 

اإلنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصالته غـري صـحيحة ؛  اخلامس: الزمان ، فلو أن .هذا الوضوء ال يصح 

ألا مل تكن يف الوقت الذي عينه الشرع ؛ ولـو ضـحى اإلنسـان أي ذبـح أضـحيته يف اليـوم التاسـع مـن ذي احلجـة 

بـدال عـن املســجد  يف بيــتفلـو اعتكـف  ،الســادس: يف مكاـا  مل تقبـل ؛ ألـا يف  غـري الــزمن الـذي عينـه الشـرع .

مل يقبل اعتكافـه ؛ ألنـه علـى غـري الوجـه املشـروع ؛ إذا العمـل الصـاحل هـو الـذي توبـع فيـه النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

 (( ســـندخلهم جنـــات ))وقولــه:  وســلم وال تتحقـــق املتابعـــة حـــىت تكـــون العبــادة علـــى وجـــه الشـــرع يف أمـــور ســـتة .

والســـني فيهـــا للتحقيـــق والتقريـــب ؛ أمــا التحقيـــق فـــال إشـــكال ؛ وأمـــا  لـــذين ))(( ا، خــرب  اجلملــة هـــذه خـــرب املبتـــدأ

(( أتـــى أمـــر اهللا فـــال التقريـــب فإنـــه وإن كـــان بعيـــدا فإنـــه لتحقـــق وقوعـــه يكـــون كالقريـــب ؛ وهلـــذا قـــال اهللا تعـــاىل: 

(( ة فيقـــول فعـــرب باملاضـــي عـــن املســـتقبل وذلـــك لتحقـــق وقوعـــه ؛ ألنـــه قـــد يـــورد اإلنســـان علينـــا إراد تســـتعجلوه ))

إذا قلـــت إن الســـني للتحقيـــق والتقريـــب فاإلنســـان رمبـــا يبقـــى يف الـــدنيا مثـــانني ســـنة قبـــل أن ميـــوت ؟  ســـندخلهم ))

نقول: احملقق كالقريب على أن املسـتقبل قريـب مهمـا بعـد ، املسـتقبل الشـك أنـه قريـب مهمـا بعـد واملاضـي ؟ بعيـد 

يـأيت التعبـري " جنـة " مفـرد  وأحيانـا (( جنـات )) ار ))(( سندخلهم جنات تجـري مـن تحتهـا األنهـمهما قرب ؛ 

( جنتـان ؛ وال منافاة ، فهي جنة باعتبار اجلنس وجنات باعتبار األنواع كما قال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

؛ فمـا هـي اجلنـة ؟ يقـول بعـض النـاس اجلنـة  من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان مـن فضـة آنيتهمـا ومـا فيهمـا )

هــي البســتان امللتفــة أشــجارها كثــرية ، وإذا عرفناهــا ــذا التعريــف رمبــا تقلــل مــن قيمتهــا أمــام العامــة خاصــة ؛ فنقــول 

اجلنـات هـي الـدار العظيمـة الـيت أعـدها اهللا تعـاىل للمتقــني الـيت فيهـا مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علــى 

يعـين مـن حتـت أرضـها ؟ ال ؛ بـل مـن فـوق (( تجـري مـن تحتهـا األنهـار )) (( مـن تحتهـا )) ؛ وقولـه: قلب بشـر 

األرض لكنها من حتت القصور واألشجار ، واملاء املطرد النهر املطرد مـن حتـت األشـجار والقصـور يكـون هلـا منظـر 

  مجيل جذاب ، جعلنا اهللا وإياكم من أهلها مبنه وكرمه .



 تحتهـــا مــن تجــري جنــات ســندخلهم الصــالحات وعملـــوا آمنــوا (( والــذينشــيطان الــرجيم ؛ أعــوذ بــاهللا مــن ال

 مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم قـيال  لـيس اهللا مـن أصـدق ومن حقا اهللا وعد أبدا فيها خالدين األنهار

 وهـو أنثـى أو ذكـر مـن الصـالحات من يعمل نصيرا ومن وال وليا اهللا دون من له يجد وال به يجز سوءا يعمل

 ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهـه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك مؤمن

  محيطا ))  شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما خليال وهللا إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ملــا ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىل وعيــد املخــالفني مــن الكفــار واملنــافقني وأن مــأواهم 

 (( والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات سـندخلهم ... ))جهنم وال جيدون عنها حميصا ذكر ثـواب املـؤمنني فقـال: 

هــذا  مـن تحتهــا األنهـار خالـدين فيهــا أبـدا )) (( جنـات تجــريوقـد تقـدم الكـالم علــى هـذه اجلملـة وعلــى قولـه: 

وعـد هـذه مصـدر عاملهـا  (( وعد اهللا حقـا ))وجل:  مث قال عز جزاء املتقني الذين قاموا باإلميان والعمل الصاحل .

مضمون اجلملة السابق فهو مصدر مؤكد ملضمون اجلملـة ؛ وهلـذا ال يصـح أن يـذكر معـه العامـل أي عامـل املصـدر 

ر معه عامل املصدر بقي التوكيد هلذا العامل ال للجملـة واملقصـود هـو تأكيـد اجلملـة أي أن هـذا اخلـرب ؛ ألنه إذا ذك

قيــل إنــه مصــدر مؤكــد للمصــدر قبلــه أي أن هــذا الوعــد  (( حقــا ))وقولــه:  (( وعــد اهللا ))وجــل وعــد  مــن اهللا عــز

شـيء الثابــت وضـده الباطـل وهــو حـق ؛ وقيـل: إنـه مصــدر لفعـل حمـذوف والتقــدير: أحـق ذلـك حقـا ، واحلــق هـو ال

(( وعـد اهللا الزائل الضـائع سـدى ؛ وأمـا احلـق فهـو ثابـت ولـيس بضـائع بـل هـو مقصـود بذاتـه ولـه مثراتـه العظيمـة ؛ 

مـن اسـم اسـتفهام ؛ لكنـه مشـرب معـىن النفـي ، فهـو أبلـغ مـن االسـتفهام اـرد  حقا ومـن أصـدق مـن اهللا قـيال ))

رنــا فيمـا ســبق أنــه إذا أشـرب االســتفهام معـىن النفــي فإنـه يكــون أيـش ؟ نعــم مشــربا وأبلـغ مــن النفـي اــرد ؛ وقـد ذك

أصـــدق اســـم  (( أصـــدق ))معـــىن التحـــدي أي إن كنـــت تـــزعم أن أحـــدا أصـــدق مـــن اهللا قـــيال فـــأت بـــه ؛ وقولـــه: 

اقـع ؛ ، وضده الكذب وهو اإلخبار مبـا خيـالف الو تفضيل مأخوذ من الصدق والصدق هو اإلخبار مبا يوافق الواقع 

(( أنا أكثر منـك مـاال وأعـز مبعىن قوال وهو متييز ، متييز واقع بعد اسم التفضيل ، كقوله تعاىل:  (( قيال ))وقوله: 

 خالـدين األنهـار تحتهـا من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا والذين ((فوائد اآلية:  . نفرا ))

يف هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان جــزاء الــذين آمنــوا وعملــوا  . )) قــيال اهللا مــن أصــدق ومــن حقــا اهللا وعــد أبــدا فيهــا

ومن فوائدها: أن اإلميـان وحـده ال يكفـي  بـل البـد مـن العمـل ، وأن العمـل وحـده ال يكفـي بـل البـد  الصاحلات .

 مـــن إميـــان ؛ فـــال يســـتحق اجلنـــة إال مـــن مجـــع بـــني اإلميـــان والعمـــل الصـــاحل ؛ وإذا ذكـــر ثـــواب اجلنـــة مقيـــدا أو معلقـــا

ومـن فوائـدها: أن العمـل ال ينفـع صـاحبه إال إذا كـان  باإلميان وحده فاملراد بذلك اإلميان املتضـمن للعمـل الصـاحل .

ومـن  صاحلا ؛ وقد عرفتم ما هـو الصـاحل ، هـو اخلـالص  الصـواب أي مـا ابتغـي بـه وجـه اهللا وكـان علـى شـريعة اهللا .



(( مث قــال:  (( ســندخلهم ))ل اجلنــة ؛ لقولــه تعــاىل: فوائــدها: أن نشــهد لكــل مــؤمن عامــل للصــاحلات بأنــه يــدخ

وهــذا علــى ســبيل العمــوم ؛ فإننــا نشــهد لكــل مــؤمن عامــل للصــاحلات أنــه ســيدخل اجلنــة ؛ لكــن  وعــد اهللا حقــا ))

مجيع أفراد العموم ؟ مبعـىن أن خنـص واحـدا بعينـه ؟ اجلـواب: ال ؛ إال مـن شـهد اهللا لـه هل نطبق الشهادة هذه على 

د له رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم أو أمجعـت عليـه األمـة ، هـذه ثالثـة ؛ األول: مـن أخـرب اهللا عنـه بذلك أو شه

بأنه مـن أهـل اجلنـة ؛  والثـاين: مـن أخـرب عنـه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ والثالـث: مـن أمجعـت األمـة عليـه أي 

بــو بكــر رضــي اهللا عنــه ، فــإن قــول اهللا تبــارك علــى الثنــاء عليــه وأنــه مــن أهــل اخلــري ومــن أهــل احلــق ؛ فمــن األول أ

(( فأنذرتكم نارا تلظى ال يصالها إال األشـقى الـذي كـذب وتـولى وسـيجنبها األتقـى الـذي يـؤتي مالـه وتعاىل: 

فــإن أكثــر املفســرين  ليتزكــى ومــا ألحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إال ابتغــاء وجــه ربــه األعلــى ولســوف يرضــى ))

يقولون هذه نزلت يف أيب بكـر ؛ وعلـى هـذا فتكـون اآليـة دالـة علـى الشـهادة دالـة علـى اإلخبـار بأنـه رضـي اهللا عنـه 

ســيجنب النــار وإذا جنــب النــار فســيكون مــن أهــل اجلنــة ألنــه لــيس هنــاك إال داران ؛ وأمــا مــن شــهد لــه النــيب صــلى 

ات الرسول كلهن يف اجلنـة ؛ ألن زوجاتـه يف الـدنيا هـن زوجاتـه يف اآلخـرة ، اهللا عليه وآله وسلم فكثري ، فمثال زوج

ومن ذلك أيضا العشرة املبشرون باجلنـة: أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وسـعيد وسـعد بـن أيب وقـاص ... ؛ ومـنهم 

نـيب صـلى اهللا ثابت بن قيس بن مشاس فقد شهد له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باجلنة ، ومنهم بالل شهد له ال

عليه وآله وسلم باجلنة ، ومنهم عكاشة ابن احملصن شهد له النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم باجلنـة ، واألمثلـة علـى 

هذا كثرية ؛ وأما ما أمجعت األمة عليـه فدليلـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـرت بـه جنـازة فـأثنوا عليهـا خـريا 

ثنوا عليهــا شــرا فقــال وجبــت ، قــالوا مــا وجبــت يــا رســول اهللا ؟ قــال أمــا األول فقــال وجبــت ، مث مــرت بــه أخــرى فــأ

فأثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة وأما الثاين فأثنيتم عليه شـرا فوجبـت لـه النـار أنـتم شـهداء اهللا يف األرض ؛ ولكـن 

، وال نقــول هــذا بعينــه  مـن كــان ظــاهره اإلميــان والعمــل الصــاحل نقـول إن مــن آمــن وعمــل صــاحلا فهــو مـن أهــل اجلنــة

ألننا ال نعلم ماذا خيتم له ـ نسـأل اهللا أن خيـتم لنـا ولكـم بـاخلري ـ ال يـدري ، فهـذا الرجـل الـذي كـان مـع النـيب صـلى 

اهللا عليــه وآلــه وســلم يف غــزاة وكــان بطــال شــجاعا مقــداما ال يــدع للعــدو شــاذة وال فــاذة فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه 

ار ، هــو مــن أهــل النــار وهــو جماهــد جاهــد ، فعظــم ذلــك علــى الصــحابة وشــق علــيهم وآلــه وســلم هــو مــن أهــل النــ

فقــال رجــل مــن الصــحابة أللزمنــه يعــين أالزمــه حــىت أنظــر مــاذا تكــون خامتتــه فلزمــه فأصــاب هــذا الرجــل ســهم مــن 

ل صدره واتكأ عليه حىت طلع مع ظهـره ومـات ؛ فجـاء الرجـ العدو فجزع جزعا شديدا فسلف سيفه مث وضعه على

الذي لزمه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنـك رسـول اهللا ، قـال ومب ؟ قـال إن الرجـل الـذي قلـت 

( إن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل الجنــة حصـل عليـه كيـت وكيـت ؛ فقـال عليــه الصـالة والسـالم:  إنـه مـن أهـل النـار



جيوز أن نشهد لشخص بأنه يف اجلنـة وإن كنـا نـرى أن  نعوذ باهللا ؛ هلذا ال فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار )

أن اهللا تعـــاىل يقـــول ، والقـــول هـــو لفـــظ مســـموع ، فيكـــون اهللا ســـبحانه ومـــن فوائـــدها:  أعمالـــه عمـــل أهـــل اجلنـــة .

وتعـــاىل يقـــول قـــوال حقيقيـــا ؛ وهـــل هـــو مســـموع ؟ اجلـــواب: نعـــم ، وإال ملـــا كـــان قـــوال ؛ ألن القـــول الـــذي هـــو قـــول 

وأمــا إذا أطلــق  (( ويقولــون فــي أنفســهم لــوال يعــذبنا اهللا بمــا نقــول ))يقيــد كمــا يف قولــه تعــاىل: الــنفس البــد أن 

فــاملراد بــه القــول املســموع ؛ وهــذا هــو مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة أن اهللا تعــاىل يقــول قــوال مســموعا وأنــه بصــوت 

ذكرهـا ابـن القـيم راجعوهـا يف "  وأنه حبرف ، وهـذا ال يتضـمن أي نقـص وال مماثلـة بـل هـو كمـال ؛ وهنـاك مـذاهب

خمتصر الصواعق املرسلة " بلغت مثانية أقوال مذاهب ، مثانية مـذاهب يف كـالم اهللا عزوجـل ؛ املشـهور منهـا مـذهب 

األشاعرة أن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه وأمـا مـا يسـمع فهـو أصـوات خملوقـة خلقهـا اهللا عزوجـل عمـا يف نفسـه 

الم اهللا خملوق وإضافته إىل اهللا تعاىل من باب التشريف وليس من باب الوصـف ، فقـالوا إن  ؛ وقالت اجلهمية بل ك

كــالم اهللا كغــريه مــن املخلوقــات ؛ فأيهمــا خــالف الســنة ؟ كالمهــا خــالف الســنة ؛ واألشــاعرة أبعــد عــن الســنة مــن 

هــو كــالم اهللا واألشــاعرة قــالوا لــيس  املعتزلــة ؛ ألن اجلميــع اتفقــوا علــى أن مــا يســمع فهــو خملــوق ؛ لكــن املعتزلــة قــالوا 

كالم اهللا بل هو عبارة عن كـالم اهللا وكـالم اهللا تعـاىل هـو املعـىن القـائم بنفسـه ؛ وعلـى كالمهـم يكـون الكـالم مبعـىن 

ومــن فوائــدها: وصــف كــالم اهللا تعــاىل بالصــدق ، وصــف كالمــه وقولــه بالصــدق ؛  العلــم متامــا ؛ وهــذا كلــه باطــل .

فــإن قــال قائــل:  ؛ وهــل ميكـن أن يوصــف بالكــذب ؟ كــال واهللا ال ميكــن . مــن اهللا قــيال ))(( ومــن أصــدق لقولـه: 

أليس أهل البالغة يقولون إن اخلرب هو ما احتمل الصدق والكذب ؟ قلنا: بلى ؛ لكنهم يقيـدون ذلـك فيقولـون مـا 

القــول مــا يقطــع  احتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه أي بقطــع النظــر عــن قائلــه فــإن مــن القــول مــا يقطــع بكذبــه ومــن

ومـن فوائـدها: أنـه يصــح أن نضـع اسـم التفضـيل بــني صـفات اهللا تعـاىل وصــفات  بصـدقه وال حيتمـل هـذا وال هــذا .

، علم اهللا أوسع العلوم ، واهللا تعاىل أعلم مـن غـريه ؛ وقـد ظـن بعـض النـاس اخللق ؛ فنقول كالم اهللا أصدق الكالم 

(( اهللا أعلـم حيـث مثلت اهللا حىت ذهبوا يفسرون قول اهللا تعـاىل: أنت إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد 

يفسروا بأنه عـامل ، فيقولـون أعلـم  (( وربك أعلم بمن في السموات واألرض ))وقوله تعاىل:  يجعل رسالته ))

ت أي عامل ؛ فسبحان اهللا ! فروا من النقص ولكنهم وقعوا يف أنقص منه ؛ ألن اسم التفضيل يدل على علـو صـفا

اهللا وأــا أعلــى الصــفات ولــيس فيهــا نقــص بوجــه مــن الوجــوه ، أعلــى ، هــم يقولــون عــامل ، وإذا قلــت عــامل مل مينــع 

املشاركة واملساواة ، أليس كذلك ؟ فإنك تقول عمرو عامل وزيد عامل وحممد عامل وبكـر عـامل فيسـتوون ؛ لكـن هـذا  

ف النصـوص إليهـا فيـع يف الزيـغ نسـأل اهللا العافيـة كل يؤتى اإلنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصر 

(( آهللا خيــر أم مــا ؛ إذا أعلــم يف أمســاء اهللا وصــفاته أيــش ؟ علــى باــا ، أعلــم علــى باــا حــىت إن اهللا تعــاىل قــال: 



كـل يقـول اجلـواب ؟ اهللا خـري ، حـىت املشـركون مـع أصـنامهم يقولـون إن اهللا خـري ؛ ذكـر أن النـيب صـلى   يشركون ))

ــه كــم إهلــا تعبــد ؟ قــال ســتة ، مخســة يف األرض  اهللا عليــه وآلــه وســلم ســأل حصــني أبــا عمــران بــن حصــني ، قــال ل

واحد يف السماء ؛ قال من تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قـال الـذي يف السـماء ، كيـف تعبـد اآلخـرين ؟ فهـم يقـرون بـأن 

  اهللا فوق كل شيء حىت املشركون يقرون بذلك .

 يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم (( لـيسمن الشيطان الرجيم ؛ قراءة اآليات: أعوذ باهللا 

 فأولئــك مـؤمن وهـو أنثــى أو ذكـر مـن الصــالحات مـن يعمـل نصـيرا ومــن وال وليـا اهللا دون مــن لـه يجـد وال بـه

 حنيفـا إبـراهيم ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون

  . محيطا )) شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما خليال وهللا إبراهيم اهللا واتخذ

 وليـا اهللا دون مـن لـه يجـد وال بـه يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أماني وال بأمانيكم (( ليستفسري اآلية: 

ــيس بأمــانيكم ))اخلطــاب يف قولــه:  نصــيرا )) . وال يعــين بــذلك  وال أمــاني أهــل الكتــاب ))(( هلــذه األمــة  (( ل

اليهـود والنصـارى ؛ وذلــك أن اليهـود والنصــارى قـالوا حنـن أهــل الكتـاب وحنــن أسـبق مـنكم وحنــن أوليـاء اهللا وأحبائــه 

هـذه األمـة وما إىل ذلك يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه األمة ، هذه األمة تقول إن رسـولنا خـامت النبيـني وأن 

وتريد أن تكون أفضل من أهل الكتاب ، ففصل اهللا بينهم وحكـم اهللا بيـنهم حبكـم عـدل فقـال فضلت على الناس 

األمر ليس بأمانيكم أيهـا املسـلمون وال بأمـاين أهـل الكتـاب ، ولـيس األمـر يعطـى علـى حسـب أمنيـة الشـخص إذا 

(( أهــل ؛ وقولــه:  ولــى ))(( أم لإلنســان مــا تمنــى فللــه اآلخــرة واألمتــىن حصــل لــه مــا متــىن كمــا قــال اهللا تعــاىل: 

مث جــاء  . يعــين اليهــود والنصــارى ، والكتــاب يــراد بــه التــوراة بالنســبة لليهــود واإلجنيــل بالنســبة للنصــارى الكتــاب ))

 فعـل الشـرط و (( يعمـل ))" من " هذه شرطية ، و  (( من يعمل سوءا يجز به )) (( من يعمل ))احلكم فقال: 

(( مــن يعمــل أي بســوئه ، ســواء مــنكم يــا هــذه األمــة أو مــن أهــل الكتــاب  (( بــه ))جــواب الشــرط ،  (( يجــز ))

وإذا نظرنا يف هذا احلكم وجدنا أنـه ينطبـق علـى أهـل الكتـاب أكثـر ممـا ينطبـق علـى هـذه األمـة ؛  سوءا يجز به ))

 ه ))(( وال يجــد لــألن أهــل الكتــاب عملــوا ســواء وذلــك بتكــذيبهم حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم فيجــزون بــه 

 (( وليــا ))مــن دونــه أي مــن ســواه  (( وال يجــد لــه مــن دون اهللا وليــا وال نصــيرا ))معطوفــة علــى جــواب الشــرط 

 وال بأمـــانيكم (( لـــيسفوائـــد اآليـــة:  يـــدافع عنـــه املســـاوئ أو املفاســـد . (( وال نصـــيرا ))يتـــواله بتحســـني املصـــاحل 

يف هـذه اآليـة دليـل  . نصـيرا )) وال وليـا اهللا دون مـن لـه يجـد وال بـه يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أماني

وهـذا يشـهد ملـا  (( ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتـاب ))على فوائد ؛ منها: أن التمين ال جيزي شيئا ؛ لقوله: 

( الكيس من دان نفسه وعمل لمـا بعـد المـوت والعـاجز مـن يروى عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: 



ومـن فوائـدها: العـدل بـني املتخاصـمني حـىت وإن كـان أحـدمها علـى  ه هواها وتمنى على اهللا األماني ) .أتبع نفس

حــق و الثــاين علــى باطــل ، فالواجــب العــدل وأن حيكــم لكــل واحــد مــا يســتحق ؛ وجــه ذلــك ؟ نفــي كــون الشــيء 

بـه ؛ وهـذا غايـة العـدل ؛ وهلـذا باألماين بالنسبة للمسلمني ولليهود والنصارى ، مث إثبات أن من عمل سوءا جـوزي 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين هللا شــهداء بالقســط وال يجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أن ال قـال اهللا تعــاىل: 

(( من يعمل سوءا يجـز بـه ومن فوائدها: التهديد ملن عمل سوءا ؛ لقولـه:  . تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ))

زى به ؛ واآلية مطلقة فهل جيزى يف الدنيا أو يف اآلخـرة أو فيهمـا ؟ نقـول أمـا إذا  فإن عمله لن يضيع وسوف جي ))

كانت العقوبة يف الدنيا عقوبة شرعية فإنـه ال جيمـع عليـه بـني العقـوبتني ؛ وهلـذا صـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

 الشـــرعية وهـــي العقوبـــات وســـلم أن مـــن أصـــاب حـــدا فـــأقيم عليـــه يف الـــدنيا كانـــت كفـــارة لـــه ؛ وأمـــا العقوبـــات غـــري

القدرية اليت ينزهلا اهللا تعاىل بـاملرء مـن مـرض أو فقـر أو غـري ذلـك فهـذه قـد تكفـر السـيئات وال يبقـى عليـه شـيء يف 

 ا يجـز بـه ))ء(( مـن يعمـل سـو ومـن فوائـدها: جـواز إخـالف الوعيـد ؛ ألن  اآلخرة وقد ال تكفر السيئات مجيعـا .

وهـذا  (( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء )): كتابهوعيد ؛ ولكن اهللا تعاىل قال يف  

    قد يغفر اهللا له ما عدى الشرك . ايدل على أن من عمل سوء



 اهللا دون من له يجد وال به يجز سوءا يعمل من الكتاب أهل أماني وال بأمانيكم (( ليستتمة فوائد اآلية: 

وعيد ؛ ولكن اهللا  (( من يعمل سوءا يجز به ))من فوائدها: جواز إخالف الوعيد ؛ ألن  نصيرا )) وال وليا

تعاىل قال يف كتابه: (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء )) وهذا يدل على أن من عمل 

 (( من يعمل سوءا يجز به ))فإذا قال قائل: كيف جنيب عن هذه اآلية  . سوءا قد يغفر اهللا له ما عدى الشرك

وهي من باب الوعيد والعفو عن الوعيد من باب الكرم وهي مدح وليس وهي خرب ؟ قلنا: هذه يراد ا التهديد 

  ذما ؛ وهلذا امتدح الشاعر نفسه بقوله: 

  ته    لمخلف ميعادي ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعد                       

والباء هنا للعوض أو  (( يجزى به ))ومن فوائدها: أن اإلنسان ال جيازى بأكثر مما عمل من السوء ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: كمال قوة اهللا وسلطانه ؛  البدل خبالف من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما يف آيات أخرى .

 ومثل هذه اآلية قد تكررت يف القرآن كثريا مثل قوله تعاىل: (( وال يجد له من دون اهللا وليا وال نصيرا ))لقوله: 

(( إن اهللا أعد للكافرين سعيرا ومثل قوله تعاىل: ثم ال تنصرون )) (( وما لكم من دون اهللا من أولياء 

وهذا كثري بأن اهللا سبحانه وتعاىل كامل القوة وكامل السلطان  خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيرا ))

ء ؛ وقد أخرب أن املصائب يف الدنيا كفارات ؛ ألا نوع من اجلزاومن فوائدها:  فال أحد مينعه وال أحد يدفعه .

النيب صلى اهللا عليه آله وسلم أنه ما من غم وال هم وال حزن يصيب العبد إال كفر به عنه حىت الشوكة إذا 

 مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل (( ومنتفسري اآلية:  أصابت فإن اهللا تعاىل يكفر به عنه  .

(( يعمل هذه شرطية وفعل الشرط قوله:  (( ومن يعمل ))قوله:  . نقيرا )) يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك

 (( من يعمل ))وقرنت بالفاء ألا مجلة امسية ؛ وقوله: (( فأولئك يدخلون الجنة )) وجواب الشرط قوله:  ))

 (( من الصالحات ))وقوله:  (( من ذكر أو أنثى ))قلنا هي شرطية والشرط يفيد وأكد هذا العموم بقوله: 

" من " زائدة ، وقال إن التقدير: ومن يعمل الصاحلات ؛ وهذا القول ليس بصحيح ؛ ألن " من  ادعى بعض أن

       :" ال تزاد إال يف نفي أو شبهه كما قال ابن مالك رمحه اهللا 

  نكرة كما لباغ من مفر   هه فجر   وزيد في نفي وشب                    

فمن هنا  (( ومن يعمل ))وألن وجودها أكمل من عدمها ؛ ألن " من " لبيان جنس العمل املبهم يف قوله: 

أي من األعمال الصاحلات ؛ وأنتم جتدون هذا األسلوب كثريا يف القرآن أن  (( من الصالحات ))بيانية ؛ وقوله: 

ذف املوصوف كثري وذلك ألن الصفة حيذف املوصوف وتبقى الصفة ، وعكسه قليل يعين حذف الصفة قليل وح

أي من األعمال الصاحلات ؛ فما هي الصاحلات  (( من الصالحات ))تدل على املوصوف وال عكس ؛ يقول: 



شرطني: الشرط األول اإلخالص ، والثاين املتابعة بشريعة اهللا سواء كان بشريعة حممد صلى  ما مجع؟ الصاحلات 

(( من ذكر أو أنثى األمة أو من شريعته باقية من الرسل السابقني ؛ وقوله:  هذهاهللا عليه وآله وسلم إن كان من 

وهذا من باب  (( ومن يعمل من الصالحات )) (( من ذكر أو أنثى ))" من " هذه بيان ملن يف قوله:  ))

 من ))(( وهو مؤ التفصيل بعد اإلمجال وإال فمن املعلوم أن " من " للعموم الشامل للذكر واألنثى ؛ وقوله: 

إذ أن العمل الصاحل ال يعين واحلال أنه مؤمن ، وهذا شرط البد منه  (( يعمل ))اجلملة حالية حال من فاعل 

ويف (( فأولئك يدخلون الجنة )) ينفع مع عدم اإلميان ، وكلما ازداد اإلنسان إميانا ازداد قوة يف العمل الصاحل ؛ 

(( مفعول به ، وعلى القراءة الثانية  (( الجنة ))املصحف تكون  فعلى القراءة اليت معنا يف (( يدخلون ))قراءة 

(( فأولئك  ونائب الفاعل يف حمل مفعول األول ؛ وقوله: (( يدخلون ))تكون مفعوال ثانيا لـ يدخلون الجنة ))

نعم اجلواب:  ؟هل يقال إن هذا إظهار يف موضع اإلضمار ؟ وأنه لو قيل: فإنه يدخلون اجلنة يدخلون الجنة )) 

فإن قال قائل: ما هي النكتة يف هذا  من باب األمساء الظاهرة أو املضمرة ؟ الظاهرة .؛ ألن اسم اإلشارة 

 (( يدخلون الجنة ))وقوله:  (( فأولئك ))اإلظهار ؟ قلنا: بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليهم بإشارة بعيد 

فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه املتقني و 

قوله يدخلون وال يظلمون (( وال يظلمون نقيرا )) بشر أسأل اهللا ـ أن جيعلين وإياكم من أهلها ، آمني ـ ؛ وقوله: 

، يعين معناه أن كل إنسان يكون يف مكانه الذي يستحقه بدون نقص ، والنقري هو النقرة اليت تكون يف ظهر 

ة ؛ ويف النواة ثالثة أشياء كلها مضرب للمثل يف القلة: الفتيل ، والنقري ، والقطمري ؛ أما الفتيل فهو احلبل النوا

الذي يف جمرى النواة من بطنها ؛ وأما النقري فهي النقرة اليت يف ظهرها ؛ وأما القطمري فهو الغشاء الذي يكون 

لئال يظن الظان  (( يدخلون الجنة وال يظلمون نقيرا )) تعاىل: عليها ؛ وكلها يراد ا ضرب املثل ؛ وإمنا قال اهللا

أن اإلنسان إذا كان يف منزلة فرمبا ينزل من منزلته بسبب من األسباب ، وليس األمر كذلك ، ونضرب هلذا مثال 

عملهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من  (( والذين آمنوا: قال تعاىل أن اهللاوهو 

الذرية هنا املراد من يتبعون آبائهم وهم الصغار ، هؤالء يتبعون آبائهم إذا كانت منزلة االبن أدىن  )) من شيء

مرتبة من منزلة األب فإن االبن يرقى إىل منزلة األب وال ينزل األب يف مقابلة ترقية االبن يعين ما يقال مثال إذا  

جات ويصعد االبن عشر درجات ، ال ؛ بل يرفع االبن عشرين كانت مسافة عشرين درجة ينزل األب عشر در 

 . (( وال يظلمون نقيرا ))درجة ويلتحق األب بدون نقص على األب ، فهذا ـ واهللا أعلم ـ هو الفائدة يف قوله: 

 يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل ومن ((فوائد اآلية: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمي كما وصفه اهللا عزوجل مثاين ، مثاين أي تثىن فيه األمور  .نقيرا )) 



، فإذا ذكر املؤمن ذكر الكافر وإذا جزاء الكافر ذكر جزاء املؤمن وهكذا ؛ وتأمل هذا جتده أكثر ما يكون يف 

بني اخلوف والرجاء ؛ ألنه إذا ذكر ما أعد اهللا ؛ واحلكمة من ذلك أن يكون اإلنسان سائرا إىل اهللا  القرآن

للمتقني غلب الرجاء وإذا ذكر ما أعد اهللا للكافرين غلب خوفه ، واألوىل أن يكون خوفه ورجائه واحدا ؛ وقد 

اختلف العلماء رمحهم اهللا هل هذا يف كل حال أن يكون خوف اإلنسان ورجائه واحدا يف كل حال ؟ أو يف 

هو يف كل عمل أو يف بعض األعمال ؟ فمن العلماء من يقول: إذا كان اإلنسان مريضا بعض األحوال ؟ وهل 

فاألوىل أن يغلب جانب الرجاء حىت يقدم على ربه وهو حيسن الظن به ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

يغب جانب اخلوف حىت ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه ؛ ومن العلماء من يقول: إذا هم بالسيئة فل

يرتدع ، وإذا عمل عمل الصاحل فليغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه ؛ وعلى كل حال 

العلماء اختلفوا يف هذا فنقول: كل إنسان ونفسه ، إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليها اخلوف حىت وصلت إىل 

ر الدنيا فحينئذ فقوم نفسك وعدل نفسك ، وإن رأيت أنك اليأس من رمحة اهللا سواء يف أمور الدين أو من أمو 

تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا ؛ ألن بعض العصاة إذا قلت: اتق اهللا يا أخي ، ارتدع عن املعصية ؟ 

يقول لك: اهللا غفور رحيم ، فيغلب أيش ؟ جانب الرجاء ، وهذا خطأ ؛  ومن الناس من يكون بالعكس لو 

ومن فوائدها أنه ال فرق بني  ملعاصي أئس وقنط  من رمحة اهللا فغلب جانب اخلوف .يفعل أدىن شيء من ا

(( مث ذكر اجلزاء فقال:  (( من ذكر أو أنثى ))الرجال والنساء فيما يستحقون من اجلزاء ؛ وجه الداللة قوله: 

( ما رأيت آله وسلم: لكن من حيث العمل بينهما فرق ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه و فأولئك يدخلون الجنة )) 

مث فسر نقصان دينها بأا إذا حاضت مل  من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الهازم من إحداكن )

ومن فوائدها: أنه البد لقبول العمل من أن يكون صاحلا ؛  تصل ومل تصم ؛ أما اجلزاء على العمل فهما سواء .

لفوات الشرط وهو اإلخالص ؛ شرك مل يقبل ؛ ملاذا ؟ فإن كان فيه  (( ومن يعمل من الصالحات ))لقوله: 

( أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري وهلذا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 

لكن ليس على شريعة الرسول فإنه ال يقبل منه ألنه على ؛ ومن عمل عمال مبتدعا بإخالص تام  تركته وشركه )

ومن  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ) .د قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: غري اإلتباع وق

وأما من  (( وهو مؤمن ))فوائدها: أنه البد أن يكون العمل الصاحل مبنيا على إميان ، إميان الشك معه ؛ لقوله: 

عمل الصاحلات ظاهرا لكن قلبه غري مؤمن ـ أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك ـ فإنه لن ينفعه عمل الصاحل ، لن ينفعه 

، كرجل خملص يريد رضى اهللا عزوجل ويتبع الرسول لكنه متشكك ، مع إخالصه متشكك فإنه ال يقبل منه ؛ 

الصا صرحيا فإن الشيطان يسلط عليه يسلط عليه حىت لكن هنا مسألة جيب التفطن هلا وهو أن القلب إذا كان خ



فإن الشيطان يزيد يف ضربه بسهامه يوقعه إما يف الشرك وإما يف الشك ، وكلما كان اإلنسان أصلح إميانا 

وتشكيكاته وغري ذلك ، فلتكن على حذر وأعرض عن هذا وانته عنه واستعذ باهللا منه فإنه ال يضرك ؛ وهلذا كثريا 

 ( استعذ باهللا ثم انته )يشتكي هذه احلال ، فنقول له كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ما نسمع من 

ال ميكن أ، خيلصك من الشيطان إال اهللا عزوجل ، فاستعذ باهللا وانته  استعذ باهللا هذا جلوء إىل اهللا فيما ال ميكنه

أنت ذاهب اآلن تصلي لو سألك سائل: ملاذا  هذا فيما ميكنك فعله ، انته مبعىن أعرض عن هذا ال تفكر فيه ،

ذهبت تصلي ؟ لقلت: إميانا باهللا وابتغاء لفضله وال عندي يف هذا شك ؛ إذا ما يورده الشيطان على قلبك ال 

تلتفت إليه ، بكل سهولة تعرف كيف تتخلص بأنك ما جئت إىل املسجد وال توضأت وال تركت الطعام 

نت مؤمن باهللا عزوجل ومؤمن بثوابه وخائف من عقابه ؛ مبثل هذه األمور والشراب والنكاح يف صومك إال وأ

ميكن أن يستعني اإلنسان على طرد هذه الوساوس وإال فإن اإلنسان إذا اسرتسل معها رمبا لكه ؛ لكن احلمد 

مث أنتهي   يم )( أعوذ باهللا من الشيطان الرجهللا أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أعطانا هذا الدواء الناجح 

وأنظر إىل العمل الذي أنا فيه ، أقبل على عملي إن كان عبادة فعبادة وإن كان أمرا دنيويا فأمرا دنيويا ؛ املهم أن 

أتغافل عن هذا الشيء وأن ال أسرتسل معه ألنك إن اسرتسلت معه هلكت مع أنه وسواس ال حقيقة له ؛ ومن 

ك على اإلميان وال يكن يف قلبك شيء من الشك ألنه بكل فوطن نفس (( وهو مؤمن ))مث جاءت اآلية: 

ومن فوائدها:  بساطة تقول للنفس أنا ملاذا توضأت ؟ ملاذا صليت ؟ ملاذا صمت ؟ ملاذا الصدقة ؟ وما أشبهها .

 (( فأولئك يدخلون الجنة ))علو منزلة من اتصف ذه الصفة وهو العمل الصاحل مع اإلميان ؛ يؤخذ من قوله: 

فوائدها: أنه جيوز لنا أن نشهد لكل من عمل صاحلا وهو مؤمن أنه يف اجلنة ؛ ألن هذا خرب من اهللا واهللا  ومن .

فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن هناك فرقا بني العموم  تعاىل ال خيلف .

له الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم طالق والتقييد ؛ فال نشهد أحدا بعينه إال من شهد اإلواخلصوص وبني 

فمثال أزواج الرسول عليه الصالة والسالم هل  ،فإننا نؤمن ذا نقول فالن يف اجلنة  ؛ بذلك أو شهد له اهللا

نشهد أن يف اجلنة ؟ نعم ؛ ألن زوجاته يف اآلخرة فيكن معه فنشهد هلن باجلنة ؛ وكذلك العشرة ، ثابت بن 

عبد اهللا بن سالم ، وغريهم ، كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه وأما مل  قيس بن مشاس ، بالل ،

؛ كذلك الكفر نفس الشيء ، نقول من ذبح لغري اهللا فهو كافر يشهد له بعينه فإننا نشهد له على سبيل العموم 

أو عن تأويل أو  لكل إنسان ذبح لغري اهللا بأنه مشرك ؟ ال ؛ ألنه قد يكون عن جهل مشرك ؛ لكن هل تشهد

ما أشبه ذلك ؛ ففرق بني التعيني والتعميم وبني اإلطالق والتقييد ؛ وهذه املسألة قل من يفطن هلا ، يأخذ 

العمومات مث يطبقها على كل فرد ، وهذا غري صحيح ، ميكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا 



( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا وآله وسلم:  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه ميكن أنه من أهل النار

وكذلك بالعكس رمبا هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافرا لكنه يدري وهو  للناس وهو من أهل النار )

ينتسب لإلسالم ويقول إنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم وحيج ؛ لكن عنده خصلة شرك ال يعلمه ، هذا ال نقول 

لكم  إنه من أهل النار بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار لكن هذا الرجل بعينه ال الحتمال ما ذكرت

ومن الذي ميكن أن يظلم ؟ اهللا  (( وال يظلمون نقيرا ))نفي الظلم ؛ لقوله: ومن فوائدها:  اجلهل أو التأويل .

الظلم منفي عن  (( وال يظلمون ))عزوجل ، ميكن أن يظلم قدرا لكن شرعا وحكمة ال ميكن ، فيكون قوله: 

يء مستحيل أو نفي لشيء ممكن ؟ الثاين ، إذ لو  من ؟ عن اهللا الذي بيده اجلزاء ؛ هذا النفي هل هو نفي لش

كان لشيء مستحيل مل يكن كماال ؛ ألن انتفاء املستحيل ليس بكمال هو منتفي ؛ لكن شيء ممكن إال أنه 

لكمال عدل اهللا غري ممكن ؛ وعلى هذا فهو ممكن قدرا لو شاء اهللا لعذب من ال يستحق التعذيب لكن حسب 

  ممكن . حكمة اهللا ورمحته يكون غري

 ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنقراءة اآلية ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

محيطا  شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما وهللا خليال إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم

 ال الالتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في ويستفتونك

 وما بالقسط لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا

 اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنتفسري اآلية: 

(( ومن أحسن ديننا ممن أسلم وجهه هللا وهو محسن واتبع ملة قال اهللا تبارك وتعاىل:  . خليال )) إبراهيم

" من " هنا اسم استفهام واملراد به النفي ، وقد قلنا عدة مرات أن  ابراهيم حنيفا واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))

لو أتى بصيغة النفي الصريح ؛ وذلك أنه إذا أتى بصيغة استفهام النفي إذا جاء بصيغة االستفهام كان أبلغ مما 

بأظلم ممن افرتى على اهللا كذبا ،  ائتينبأحسن من كذا ،  ائتينصار مشربا معىن التحدي أي كأن املتكلم يقول: 

هنا منصوبة على التمييز ألنه وقعت بعد اسم التفضيل ؛ فإذا قال قائل: هي  (( دينا ))؛ وقوله:  وما أشبه ذلك

مبهمة ال ندري إىل شيء تضاف فإذا جاءت  (( أحسن ))ألن  (( أحسن ))متييز ألي شيء ؟ قلنا لكمة 

ق مبعىن اجلزاء بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة هلا مبينة هلا ؛ والدين هنا مبعىن العمل ، وإمنا قلنا ذلك ألن الدين يطل

(( لكم دينكم ومبعىن العمل كما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل:  (( مالك يوم الدين ))مثل قول اهللا تعاىل: 

أي عمال ، فالعمل الذي  (( دينا ))؛ إذا  (( اليوم أكملت لكم دينكم ))وكما يف قوله تعاىل:  ولي دين ))



اإلسالم مبعىن اإلخالص أي  ممن أسلم وجهه هللا )) (( أسلم ))(( يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا ؛ 

مجلة حالية من " من " يف  (( وهو محسن ))فوض أمره إىل اهللا عزوجل ، وهذا يعين اإلخالص يف القصد ، 

املوافقة للشريعة ؛ فيكون يف اآلية دليل على شرطي العبادة ومها: واإلحسان هنا  (( ممن أسلم ))قوله: 

ألن  (( وهو محسن ))واملتابعة يف قوله:  (( ممن أسلم وجهه هللا ))واملتابعة ؛ فاإلخالص يف قوله:  اإلخالص ،

هذه اجلملة معطوفة على ما سبق للتوكيد  (( واتبع ملة ابراهيم حنيفا ))إحسان العمل هو موافقة الشريعة ؛ 

بالشريعة فتكون هذه اجلملة كأا مؤكدة ملا  املعنوي ؛ ألن ملة ابراهيم عليه الصالة والسالم هي اإلخالص والقيام

هو أب األنبياء ألن األنبياء من بعده كانوا من ذريته ؛ وفيها قراءتان:  (( ابراهيم ))سبق ومتضمنة له ؛ وقوله: 

 )(( حنيفا )أي إبدال الياء ألفا ، وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح اهلاء ؛ وقوله:  (( ابراهام ))و  (( ابراهيم ))

أفهمتم ؟ وأيهما أرجح ؟ األرجح  (( ابراهيم ))وأن يكون حال من  (( اتبع ))حيتمل أن يكون حاال من فاعل 

ومن املعلوم أنه إذا   (( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ))الثاين لقوله تعاىل: 

الواو هنا  (( واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))ون حنفاء ؛ كان ابراهيم حنيفا وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نك

استئنافية وليست عاطفة ، فكأنه عزوجل استأنف ليبني مرتبة ابراهيم الذي أمرنا بإتباعه بأن اهللا اختذه خليال ، 

واخلليل هو ذو احملبة اخلالصة ومسي بذلك ألن احملبة مشلت مجيع جسده حىت ختللت عروقه ويف ذلك يقول 

  ر:الشاع

   قد تخللت مسلك الروح مني    وبذا سمي الخليل خليال             

 إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم ملة واتبع محسن وهو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن (( ومنفوائد اآلية: 

ومن فوائدها:  . (( ممن أسلم وجهه هللا ))يف هذه اآلية من الفوائد: احلث على اإلخالص ؛ لقوله:  . خليال ))

ومن فوائدها: أنه ال أحد أحسن دينا ممن هذا وصفه ؛ وعلى  . (( وهو محسن ))احلث على املتابعة ؛ لقوله: 

هذا فلو قال النصارى إم أحسن دينا من املسلمني ماذا نقول ؟ نقول هذا كذب ألنه فقد منهم اإلخالص 

يث وهم أيضا مل يتبعوا شريعة اهللا حيث كفروا مبحمد صلى واملتابعة مجيعا ، فالنصارى معلوم أم يقولون بالتثل

براهيم عليه الصالة والسالم ، حيث أمرنا بإتباعه وهذا يعين أنه إمام ائدها: فضيلة إومن فو  اهللا عليه وآله وسلم .

، وهذه منقبة  ومن فوائدها: أن اهللا اختذ ابراهيم خليال ؛ وهلذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب " إمام احلنفاء " .

له عظيمة عند اهللا اختذه خليال ؛ وهل اختذ غريه ؟ نعم وهو الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لقول النيب صلى 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اخللة  . ( إن اهللا اتخذني خليال كما اتخذ ابراهيم خليال )اهللا عليه وآله وسلم: 

يم ا وحممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ولو كانت مبعناها أو يف مرتبتها أعلى رتبة من احملبة ؛ الختصاص ابراه



لكانت ثابتة جلميع من يستحق احملبة ؛ ومن املعلوم أنه ال يصح أن تقول: إن اهللا اختذ املؤمنني أخالء ؛ ألن اخللة 

رسول عليه الصالة خاصة ؛ ومن مث نعلم خطأ من يقول " ابراهيم اخلليل وحممد احلبيب " ألن هذا تنقص لل

ومن فوائدها:  والسالم حيث أنزل مرتبته من اخللة إىل احملبة اليت يشرتك فيها حىت املؤمن املتقي املقصد الصابر .

واالختاذ حادث بعد وجود سببه ، وهذه ما  (( واتخذ اهللا ابراهيم خليال ))إثبات أفعال اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

دث باهللا عزوجل أي بأنه يفعل ما يريد مىت شاء خالفا ملن قالوا إنه ال تقوم به يعرب عنها أهل العلم بقيام احلوا

األفعال االختيارية وأنه ال يتجدد له فعله ال كالم وال خلق وال غريه ؛ والشك أن هذا قول باطل ومضمونه نقص 

وكان اهللا بكل السموات واألرض  ا في(( وهللا متفسري اآلية:  اهللا عزوجل حيث ال يفعل ما يشاء مىت شاء .

اجلملة هذه خربية مكونة من مبتداء واخلرب قدم فيها اخلرب لفائدة  (( هللا ما في السموات )) . ))شيء محيطا 

(( قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون ال يشتقه أحد يف ذلك  (( وهللا ما في السموات ))احلصر 

األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وال تنفع الشفاعة مثقال ذرة في السموات وال في 

ومل يقل: من  (( ما في السموات ))فلله ما يف السموات وما يف األرض ؛ وهنا قال:  عنده إال لمن أذن له ))

وي العقول ، يف السموات ؛ قال بعضهم تغليبا لغري العقالء ألن " من " يف اللغة العربية يؤتى ا للعقالء أي لذ

و" ما " لغري العقالء وغري العقالء من املخلوقات أكثر من العقالء ؛ وحيتمل أنه أتى مبا ليعم ذلك األشخاص 

واألوصاف ؛ ألن تعيني من للعقالء وما لغري العقالء إمنا هو يف األعيان ؛ لكن ما " لألعيان و األوصاف ، أال 

النساء من ذوي  نحيث قال ما ، ومعلوم أ ب لكم من النساء ))(( فانكحوا ما طاترى إىل قول اهللا تعاىل: 

لعينها إمنا تنكح ملا قام ا من أوصاف واألوصاف معاين وليست  العقول ؛ لكن ملا كانت املنكوحة ال تنكح

(( ما في وهذا القول أرجح من القول األول أعىن أن  (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ))عقال ، قال: 

يف  (( ما في السموات وما في األرض ))إمنا أتى مبا دون من ليعم األشخاص واألوصاف ،  )) السموات

الظاهر واهللا أعلم أن هذا من باب تنوع السياق  (( ما في السموات واألرض ))بعض اآليات يقول: 

السموات واألرض (( ما في واألساليب ؛ ألن املعىن ال خيتلف إذ أن املعطوف له حكم املعطوف عليه إذا قال: 

والتنوع يف السياق جاء يف القرآن كثريا كما يظهر  (( ما في السموات وما في األرض ))فهو كما لو قال:  ))

(( وكان اهللا بكل شيء لإلنسان عندما يتلوا القصص اليت وردت يف القرآن لعدة رسل جيد اختالف التعبري كثرية 

منزوعة الداللة على الزمان ؛ ألا لو بقيت دالة على الزمان  كان اهللا حميطا بكل شيء ؛ كان هنا  محيطا ))

لكانت إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء إحاطة سابقة ماضية مع أنه مل يزل وال يزال حميطا بكل شيء ؛ ولكنها تأيت 

ملعىن ليس ا (( وكان اهللا غفورا رحيما ))هنا يف مثل هذا السياق لبيان ثبوت احلكم ، فيكون هذا كقوله تعاىل: 



ليس العلم واحلكم يتجدد له وليس ماض فقد بل  (( وكان اهللا عليما حكيما ))أن اهللا جتدد له املغفرة والرمحة 

كل شيء ، حميطا به علما وقدرة   أي إحاطة ؟ (( بكل شيء محيطا ))هذا لتوكيد اتصافه ذا الوصف ؛ وقوله: 

 في وما السماوات في ما (( وهللافوائد اآلية:  وجل . ومسعا وبصرا وتدبريا وغري ذلك من معاين ربوبيته عز

يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: عموم ملك اهللا ؛ تؤخذ من أين ؟  . محيطا )) شيء بكل اهللا وكان األرض

وات واألرض اومن فوائدها: اختصاص امللك ما يف السم من ما املوصولة ألن مجيع أمساء املوصول تفيد العموم .

ومن فوائدها: أن السماوات  ؛ ألن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر . جل ؛ يؤخذ من تقدمي اخلربباهللا عزو 

اليت هي مجع ؛ فما هذا العدد ؟ هذا بني يف القرآن والسنة ،  (( السموات ))ذوات عدد ؛ يستفاد من ؟ من 

وكذلك  قكم سبعا شدادا ))(( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم )) (( وبنينا فو قال تعاىل: 

ومل يقل:  (( وما في األرض ))أن األرض واحدة ؛ لقوله: ومن فوائدها:  جاءت السنة وأمجع الناس على ذلك .

وما يف األراضني ؛ فتكون األرض واحدة ؛ أعرفتم ؟ نعم هذا ظاهر اللفظ لكن هذا الظاهر قد بني يف مواضع أن 

ة أي جنس األرض ، وجاءت السنة صرحية بأن األراضني سبع وجاء القرآن املراد باإلفراد هنا اجلنس ال الوحد

( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين ظاهرا بأن األراضني سبع ؛ ففي السنة : 

يف فاملماثلة هنا حيتمل أن تكون (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ))  ويف القرآن بظاهره: )

الصفة وحيتمل أن تكون يف العدد ؛ واألول ممتنع لظهور الفرق بني السموات واألرض فيبقى االحتمال الثاين وهو 

          . (( وكان اهللا بكل شيء محيطا ))ومن فوائدها: إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء ؛ لقوله:  املماثلة يف العدد .

: أنك إذا علمت إحاطة اهللا بكل شيء خفت منه وخشيته يرتتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة وهي

 وراقبته ؛ ألنه مهما كنت يف أي مكان فاهللا حميط بك ؛ فإذا آمنت ذا خفت رب العاملني احمليط بكل شيء .

 اآلية تفسري هل ينبين على ذلك خوف اهللا يف القلب ؟ نعم ؛ ألنه حميط فيما يف قلبك هو حميط به عزوجل .

 النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في ويستفتونك ((: الكرمية

 لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي

يسألونك اإلفتاء ، واإلفتاء هو  (( يستفتونك )) . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط

اإلخبار عن حكم شرعي ، هذا اإلفتاء ؛ وهو تبيني للحكم وليس إلزاما به ، وذا يفرق بني القضاء وبني إفتاء ، 

القضاء تبيني احلكم الشرعي واإللزام به ؛ ألن القاضي يقول للخصمني: احلق معك يا فالن ، وهذا تبيني للحق ؛ 

يش ؟ هذا اإللزام ؛ املفيت ال يستطيع أن يلزم حىت لو أفىت ؛ لكن هل جيب أن يلتزم مبا قضه خلصمك ، هذا أفا

   يفيت به ؟ فيه تفصيل ، قال العلماء رمحهم اهللا إذا سأل املستفيت عاملا مطمئنا لقوله



 يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكتتمة تفسري اآلية: 

 تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء

يسألونك اإلفتاء ، واإلفتاء هو  ))(( يستفتونك  عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى

اإلخبار عن حكم شرعي ، هذا اإلفتاء ؛ وهو تبيني للحكم وليس إلزاما به ، وذا يفرق بني القضاء وبني إفتاء ، 

القضاء تبيني احلكم الشرعي واإللزام به ؛ ألن القاضي يقول للخصمني: احلق معك يا فالن ، وهذا تبيني للحق ؛ 

أيش ؟ هذا اإللزام ؛ املفيت ال يستطيع أن يلزم حىت لو أفىت ؛ لكن هل جيب أن يلتزم مبا  فاقضه خلصمك ، هذا

معتقدا أن قوله حق فإنه يلزمه  يفيت به ؟ فيه تفصيل ؛ قال العلماء رمحهم اهللا إذا سأل املستفيت عاملا مطمئنا لقوله

والفائدة من سؤاهلم  إن كنتم ال تعلمون ))(( فاسألوا أهل الذكر العمل به وال يستفيت غريه ؛ ألن اهللا قال: 

وإال لكان ذلك عبثا ، نعم لو أنك استفتيت عاملا يف قرية ليس عندك أحد يف نظرك أعلم منه األخذ مبا يقولون 

ويف نيتك أنك إذا وصلت إىل املدينة اليت يكثر فيها العلماء سألت ، يف هذه احلالة أنت ملتزم بفتوى هذا العامل 

!  اهللا أكرب (( قل اهللا يفتيكم فيهن )) يدا أو مؤقتا فلك أن تسأل إذا وصلت إىل املوارد العذبة .التزاما مق

(( قل اهللا يفتيكم فيهن املستفىت رسول اهللا واملفيت هو اهللا ألن ما يفيت به رسول اهللا هو ما يفيت به اهللا عزوجل 

راد يستفتونك يف النساء يف تزوجيهن ، يف التزوج ومل يبني اهللا عزوجل االستفتاء على أي شي يقع ، هل امل ))

منهن ، يف متكينهن من البيع والشراء ، يف أي شيء ؛ لكن اآلية نزلت يف السفر معلوم وهو أنه يشكل عليهم 

يكون عند رجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك فيظلمها وحيجزها لنفسه أو حيجزها البنه أو ما أشبه ذلك 

(( قل اهللا يفتيكم شكل عليهم هذا األمر فسألوا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فأفتاهم اهللا فيظلمها ، فأ

يعين يفتيكم فيهن يعين القرآن يفيت ؛ ألنه كالم من ؟ كالم اهللا عزوجل ؛  فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ))

الذي نتوصل به إىل معرفة فتوى اهللا والواو هنا عاطفة لكن ليست عطف مغايرة ، وذلك ألن الكتاب هو الطريق 

سبحانه وتعاىل إذ أن اهللا ليس يتكلم ويفيت لكنه يتكلم بالقرآن فتكون فيه فتوى ، فالعطف هنا ليس مغايرة تامة 

الكتاب  (( وما يتلى عليكم في الكتاب ))ألن ما يف الكتاب هو الوثيقة اليت تدلنا على فتوى اهللا عزوجل ، 

(( في يتامى النساء الالتي ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن ه للعهد الذهين ؛ هنا القرآن ، وأل في

اليتيمة عنده ال يعطيها ما كتب هلا ، يأيت اخلاطب الكفو الذي جيب أن يعطى ولكنه مينع فال  تنكحوهن ))

فأي  ن تنكحوهن ))(( ترغبون أيعطيهن ما كتب هلن ، مينع حماباة لنفسه ؛ ألنه يرغب أن ينكحها ؛ وهنا قال: 

احلرفني نقدر أيف أم عن ؟ ترغبون يف نكاحهن أو عن نكاحهن ؟ نقول اآلية حمتملة وهذا من بالغة القرآن وإجياز 

القرآن ؛ ألنه قد يكون راغبا عنها فال يريدها لكنه ال يريد أن تكون لغريه ؛ وقد يكون راغبا فيها فال يريد أن 



يعين ويفتيكم اهللا وما يتلى  (( والمستضعفين من الولدان )) لألمرين مجيعا .تكون لغريه ؛ فتكون اآلية شاملة 

عليكم من الكتاب يف املستضعفني من البلدان ما حاهلم وما شأم وهل يأمثون برتك اهلجرة مثال وهل جيوز 

ذه اآلية الظاهر ه (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))ظلمهم ؟ فكل ما يتعلق بشأم أفىت اهللا به وبينه ؛ قال: 

أن التقدير فيها: وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط ؛ واليتامى مجع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه 

؛ إذا قول العلماء "  نعم بإتيان  يدل على بلوغه وال أي قبل بلوغ الوالد أو الولد ؟ الولد ؛ ملاذا ال يكون والد ؟ 

القسط هو  (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط )) أن الضمري يعود على الولد . من مات أبوه قبل بلوغه " الشك

، املراد به اجلور ؛  العدل من قسط يقسط قسطا ، واالسم القسط واملراد به العدل ؛ وأما اإلقساط فاملراد اجلور

وهلذا إذا كانت من الثالثية هلا معىن وإذا كانت  من الرباعية هلا معىن آخر ، فأقسط أي عدل ، وقسط جار ؛ 

؛  (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))وقال:  (( إن اهللا يحب المقسطين ))وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 الطعام ألن الصحابة تورعوا عن خمالطة اليتامى يف الطعام فأباح فالعدل يف كل شيء حىت يف خمالطتكم إياهم يف

" ما " هنا  (( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كان به عليما )) اهللا هلم ذلك ، فيكون هذا يف كل شيء اليتامى .

ري سواء  يشمل أي خ (( وما تفعلوا من خير ))شرطية أو موصولة ؟ شرطية ، بدليل قرن جواا بالفاء ؛ وقوله: 

هذه  (( فإن اهللا كان به عليما ))كان متعديا أو الزما وسواء كان خريا ماليا أو خريا علميا أو بدنيا أو أي خري 

مجلة اجلواب واقرتنت بالفاء ألن اجلملة امسية ، وكلما كان جواب الشرط مجلة امسية وجب قرنه بالفاء ولكنها قد 

احلسنات اهللا يشكرها ؛ واألصل: فاهللا يشكرها ؛ فإن إنسان إن حتذف قليال على حد قول الشاعر: من يفعل 

الفاء هنا سقطت للضرورة ، قلنا ال ضرورة ؛ ألن البيت لو قيل فيه: من يفعل احلسنات فاهللا يشكرها ، سكن 

 (( فإن اهللا كان به عليما ))التاء مل يكن ضرورة ؛ فعلى كل حال قد حتذف الفاء يف جواب الشرط لكنها نادرة 

عليما حني يفعل أو قبل أن يفعل ؟ قبل وبعد ؛ ألن علم اهللا تعاىل سابق على املعلوم خبالف اخللق فإنه مقارن 

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين إذا قلنا إن العلم شامل فما اجلواب عن قول اهللا تبارك وتعاىل:  للمخلوق .

يعين لنختربنكم لنعلم الصابرين  (( ولنبلونكم ))ليل ألن حىت هنا للتع (( حتى نعلم ))؟  منكم والصابرين ))

يعين علم اهللا قسمان: علم سابق الفعل ، وعلم الحق ؛ فاملعىن حىت نعلم علما يكون به الشيء ما هو اجلواب ؟ 

(( ظاهرا فنعلمه بعد وقوعه ، هذا وجه ؛ ووجه آخر أن املراد به العلم الذي يرتتب عليه اجلزاء ؛ وهلذا قال: 

والعلم الذي يرتتب عليه اجلزاء ال يكون إال بعد الفعل ؛ وهذا الوجه أوضح وأرجح بلونكم حتى نعلم )) ولن

ويفهمه كل إنسان ، أن نقول إن علم اهللا نوعان: علم بأن الشيء سيقع وهذا سابق ، وعلم بأنه وقع وهذا هو 

مل يقل: فإن اهللا جيازيكم ،   ان به عليما ))(( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كالذي يرتتب عليه اجلزاء ؛ وقوله: 



كما هو املتوقع ؛ يقال إن ذكر العلم فيه فائدة وهو أنه ال يضيع لكم أي خري كان ؛ ألن علم اهللا حميط به 

(( فمن يعمل مثقال ذرة فيكون هذا املعلوم ثابتا لكم ، ومن املعلوم أن آيات أخرى كثرية أن اهللا تعاىل يقول: 

  . إىل األسئلة اآلن ؟ نعم .يعمل مثقال ذرة شرا يره ))  خيرا يره ومن

قلتم يلزم املستفيت العمل بالفتوى إذا اطمئن القلب للعامل وكثري من الناس اآلن ال يطمئنون إىل أهل  السائل :

  ح ؟الصالح والسيما بالد القبوريني وتطمئن قلوم ألهل البدع واألهواء فهل هؤالء ال يلزمون بفتوى أهل الصال

هؤالء ـ بارك اهللا فيك ـ استفتوا جهاال وكالمنا على أن يستفيت عاملا ؛ أما من استفىت جاهال فهؤالء  الشيخ :

  وال يقبلونه ؛ وأظن أننا قلنا من استفىت عاملا  . (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ... ))الكفار يقولون: 

فبعض الفلكيني يقسم الغالف اجلوي  في األرض ... ))(( وهللا ما في السموات وما يف قوله تعاىل:  السائل :

 فهل هذا تكهن ؟ والقمر ثالثة وهكذا هو السماء األوىل والشمس ثانية

ما فيه شك ، وهذه الطبقات اليت هم يقولون كلها تابعة لألرض ؛ لكنها ال شك ختتلف حبسب قرا  الشيخ :

  من األرض وبعدها منها .

(( وهو قلنا هذا اإلخالص و قوله:  ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا ... ))(يف قوله تعاىل:  السائل :

قلنا املتابعة ، أال يكون مفهوم اآلية الكرمية أن ممن مل يتبع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل حيسن يف  محسن ))

  دينه ؟

ملتابعة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة ، الكالم هنا على أن املسلمني مجعوا بني اإلخالص واملتابعة ، وا الشيخ :

  فيكون احلسن الذي للمتابع حبسب متابعته .

  على أي شيء معطوفة هذه اجلملة ؟ (( ... وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  الظاهر أا معطوفة على شيء مقدر يعين وأمركم أن توقوا اليتامى بالقسط . الشيخ :

قلنا القسط العدل من قسط يقسط وأخريا قلنا من أقسط  (( ... بالقسط ... ))يف شرح قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

  نعم من أقسط يقسط هذا الصواب . الشيخ :

(( ... ومن و املفضول ، فلو قال لنا قائل يف قوله تعاىل:  التفضيل بفعل أحسن يكون بني الفاضل السائل :

  سلم وجهه هللا وهو حسن يكون فيه فضل فهل هذا صحيح ؟إن الذي مل يأحسن دينا ... )) 



(( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال هل يلزم هذا ؟ أليس اهللا تعاىل يقول:  فيه خري , الشيخ :

فأتى باسم تفضيل مث طلب  (( آهللا خير أما يشركون ))وأين اخلريية يف مستقبل أهل النار ؟ وأبلغ من هذا  ))

  .املعادلة 

  كيف يكون االبتالء باخلري والشر ؟ السائل :

ال ، بل حىت املؤمن يبتلى باخلري ويبتلى بالشر ، قال اهللا تعاىل: (( ونبلوكم باخلري والشر فتنة )) ؛ نريد  الشيخ :

ويبتلى  (( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ))التفصيل يف هذا ؛ االبتالء باخلري كما قال سليمان: 

  شر هو أن اهللا يبتلي اإلنسان بالشر ليعلم هل يصرب أو ال يصرب .بال

  ؟( من اقتطع شبرا من األرض ... ) سؤال عن حديث  السائل :

  األصل خالفه . الشيخ :

 الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء يتامى في

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى تقوموا

 في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكمناقشة عن معاين اآلية: 

 تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء يتامى

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى

   ما هو االستفتاء ؟ الشيخ :

  طلب الفتوى ؛  الطالب :

  وما هي الفتوى ؟  الشيخ :

  به .اإلخبار عن احلكم الشرعي دون اإللزام  الطالب :

  هل يصح أن خيرب عن اهللا بأنه مفيت ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  الدليل ؟  الشيخ :

  .(( يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة )) وكذلك  (( قل اهللا يفتيكم فيهن )) الطالب :

لفظ اجلاللة أو على مجلة ؟  " ما " معطوفة على أيش ؟ على (( وما يتلى عليكم بالكتاب ))قوله:  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة ؛  الطالب :



؟ قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من كتاب ؟ اجلواب: اجلملة من عنده وفاق أو خالف هلذا  الشيخ :

، وخربه حمذوف ، تقديره: وما يتلى عليكم يف  ما مبتدأ (( ما يتلى عليكم ))معطوفة على اجلملة األوىل ، فـ

(( قل اهللا الكتاب يفتيكم فيهن ؛ وال يصح أن تكون معطوفا على لفظ اجلاللة ألن اجلملة األوىل استكملت 

  فيكون ما بعدها مجلة معطوفة على مجلة . يفتيكم فيهن ))

  هذه اإلضافة من باب إضافة ؟  (( في يتامى النساء ))قوله:  الشيخ :

  إضافة بيانية الطالب :

  أيش لون ؟  الشيخ :

  إضافة الشيء إىل كله أو إىل جزئه أو إىل مباينه ؟  الشيخ :

  ال ، إىل نفسه ؛ الطالب :

  إىل نفسه ؟ إذا كيف يكون إىل نفسه ؟  الشيخ :

  يتامى هي النساء ؛  الطالب :

  من باب إضافة الصفة إىل املوصوف . الشيخ :

  ؟ (( الالتي ال تؤتونهن ما كتب لهن ))ما املراد بقوله:  الشيخ :

  املهر ،  الطالب :

  .وكان بعضهم يبخس اليتيمة اليت تكون حتت واليته فال يعطيها ما كتب هلا  الشيخ :نعم 

  مباذا نقدر احلرف احملذوف ؟ (( ترغبون أن تنكحوهن ))قوله:  الشيخ :

  نقدر " عن " عن نكاحهن . الطالب : 

  هل خيتلف املعىن ؟   الشيخ :

ألنه قد يكون راغبا عنها فال يريدها لكنه ال يريد أن تكون لغريه ؛ وقد يكون راغبا فيها فال يريد أن  الطالب :

  تكون لغريه ؛ فتكون اآلية شاملة لألمرين مجيعا .

  معطوفة على أيش ؟  (( والمستضعفين من الولدان ))قوله:  الشيخ :

  على النساء ؛  معطوفة الطالب :

  يتقسم املعىن يف يتامى النساء و املستضعفني من الولدان ؟ من يعرف ؟  الشيخ :

   (( وما يتلى عليكم ))معطوفة على قوله:  الطالب :



نعم وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء ، وما يتلى عليكم يف املستضعفني من الولدان ؛ وجيوز  الشيخ :

  كون معطوفا على ضمري يف املستضعفني من الولدان .لكن على بعد أن ي

  معطوف على أيش ؟  (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))قوله:  الشيخ :

  ؛  (( يفتيكم ))على قوله:  الطالب :

يفتيكم أن تقوموا ؟ يعين أن أن مصدرية والعامل فيها حمذوف أي ويأمركم أن تقوموا بالقسط ، فيكون  الشيخ :

  عطف اجلملة على اجلملة .هذا من باب 

(( وما تفعلوا من  ملاذا وقعت الفاء يف خرب املبتدأ (( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كان به عليما )) الشيخ :

  ؟ خير فإن اهللا به عليما )) 

  على أن ما شرطية ؛  الطالب :

  ؟  مبتدألة فكيف وقعت الفاء يف خرب إذا جعلناها موصو  وإذا جعلناها موصولة ؟ الشيخ :

  اسم موصول , الطالب :

اسم املوصول يشبه اسم الشرط يف العموم فأعطي حكمه من بعض الوجوه ما هو من كل الوجه فريتبط  الشيخ :

  خربه بالفاء . أما الفوائد فأخذناها ؟ ما أخذناها .

 النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكفوائد اآلية: 

 لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي

من فوائد هذه اآلية الكرمية: حرص الصحابة رضي اهللا  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط

ولكن جيب أن نعلم أن استفتاء الصحابة لرسول  نك ))(( يستفتو عنهم على معرفة األحكام الشرعية ؛ لقوله: 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم استفتاء متطلب ليقوم به ويعمل به ؛ وهلذا إذا علموا باألحكام عملوا به خبالف 

بعض الناس اليوم يستفيت لينظر ما عند العامل مث إن شاء عمل به وإن شاء استفىت عاملا آخر ؛ وهذه األخري يعترب 

متالعبا بدين اهللا عزوجل ألنك إذا استفتيت عاملا فإنك قد جعلته الواسطة بينك وبني اهللا وجعلت ما يفتيك به 

هو الطريق إىل اهللا عزوجل ؛ فإذا كنت إن جاز لك واتبعك هواك أخذت بفتواه وإال طلبت غريه فهذا هو الذي 

ومن فوائدها: اعتناء الصحابة بشأن  صار فاسقا " . يتبع هواه ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا " من تتبع الرخص

(( يستفتونك في النساء قل اهللا يفتيكم فيهن )) النساء ، بل واعتناء اهللا عزوجل فوق ذلك بشأن ؛ لقوله: 

فاملستفيت الصحابة واملفيت هو اهللا عزوجل ، والواسطة بني املفيت واملستفيت من ؟ الرسول عليه الصالة والسالم ؛ 

وهذا يدل على عناية الشرع بالنساء ؛ وبناء على هذا نعلم أن كلما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه يف 



الرجوع إىل ما ها: دومن فوائ لم فإم خاطئون .مصلحتهن حىت وإن ظن السفهاء واألغبياء أنه حظم حلقهن وظ

(( وما يتلى عليكم في الكتاب يف كتاب اهللا عزوجل وأن ما يف الكتاب من الفتوى صادر من عند اهللا ؛ لقوله: 

وهو كذلك ألن الكتاب مصدور من اهللا عزوجل هو الذي تكلم به وأنزله على حممد صلى اهللا عليه وآله  ))

(( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه غه الناس ، وهو نفسه تبارك وتعاىل تكفل ببيانه وسلم وأمره أن يبل

بيتامى النساء ، يف األول العناية بالنساء عموما ، وهذا أخص ، العناية بيتامى النساء  ومن فوائدها: العناية . ))

ن جنس النساء أضعف من الرجال والضعف ألن يتيمة املرأة النساء اجتمع يف حقها الضعف من حيث اجلنس أل

ومن فوائدها: جربوت أهل اجلاهلية حيث  أوصى اهللا ا بعناية . من حيث فقد العائل وهو من ؟ األب ؛ فلهذا

سلطوا جام ظلمهم هؤالء اليتامى من النساء حبيث ال يعطون ما كتب هلن ويتحكمون فيهن أيضا ويف ... ؛ 

ومن فوائدها: أن مهر املرأة مفروض هلا  هن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) .(( الالتي ال تؤتونلقوله: 

وعلى هذا فصاحب املهر هو  (( وآتوا النساء صدقاتهن ))وهذا كقوله تعاىل:  (( ما كتب لهن ))؛ لقوله: 

ربئ منه إذا كانت عاقلة املرأة وليس ويل املرأة ولو كان أباها ، فاملهر إليها تقديره عددا وتعيينه جنسا وهلا أن ت

ومن فوائدها: أنه جيوز لإلنسان أن يتزوج موليته ؛ ألن هؤالء اليتامى حتت والية هؤالء الذين يرغبون أن  رشيدة .

ينكحوهن ، وهو أحق الناس بتزوجيها فإذا أراد أن يتزوجها فهل نقول إنه ال جيوز ألنه ويل يعامل نفسه لنفسه  

من ماله ملوكله أو من مال موكله له ؟ اجلواب: ال ، مبعىن أنه جيوز لويل اليتيمة إذا  كما ال جيوز للوكيل ليشرتي 

كانت حتل له أن يتزوجها ؛ لكن عليه تقوى اهللا أال يظلمها وال حيرمها ؛ ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو 

؛ يقول قبلت أو ال حيتاج ؟ الويل ؟ يأيت بشاهدين ويقول: أشهدكم أين زوجت نفسي ابنة عمي بالوالية الشرعية 

( ما حيتاج أن يقول قبلت ؛ ألن هذا إجياب تضمن القبول ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لصفية: 

ومن فوائدها: العناية  ومل حيتج إىل إجياب وال قبول ألن املعىن مفهوم . ) إني أعتقتك وجعلت عتقك صداقا

ستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو ملرضه أو جلنونه أو غري ذلك من باملستضعفني من الولدان ؛ ألن امل

األسباب اليت صار فيها ضعيفا العانية به الشك أا دليل على رمحة اإلنسان ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله 

ذا من وهل ( الراحمون يرحمهم الرحمن )وقال:  ( ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء )وسلم: 

أكرب أسباب حصول الرمحة يف القلب هو اإلشفاق على الصغار والضحك إليهم وإدخال السرور إليهم فإن 

اإلنسان جيد رقة ورمحة يف قلبه لو بقي يدرس جملدات إليصال الرمحة إىل قلبه ما حصل له ذلك ، وانظر إىل 

ن وهو ساجد يصلي بالناس وتأخر يف القيام ، فمرة ركب احلسمعاملة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم للصغار 

من السجود وأخرب الناس بعد سالمه أن ابنه ارحتله وأنه أحب أن يقضي مته ، ارحتل يعين جعله راحلة ألنه 



ساجد متهيئ والصيب صيب ركب عليه جعله راحلة له فأقره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مع أنه لو جاء أحد 

ء ابنه وركب عنقه لنفذه نفذا ما ينزل تنزيل ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا غلط ؛ كذلك أمامة أئمة الناس اليوم جا

بنت زينب تبكي فخرج ا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل املسجد وجعل حيملها يف الصالة ؛ وملا خرج احلسن 

على هذا كثرية ، كان يقول يا أبا  واحلسني وعليهما ثياب يعثران ا نزل من املنرب ومحلهما بني يديه ؛ واألمثلة

ومن  عمري ما فعل النغري ، ميازح يدخل السرور عليه ، ولو أننا مشينا على هذه اآلداب حلصل فيها خري كثري .

؛ وهذا أمر عام جيب على كل إنسان أن يقوم هللا شهيدا بالقسط ؛ لكن فوائدها: وجوب القيام لليتامى بالقسط 

ل بينهم ألن اليتيم يتيم ليس له من يدافع عنه ورمبا يأكله وليه من حيث ال يشعر ؛ اليتامى هلم أمر خاص يعد

ويرتتب على هذه  ومن فوائدها: أن كل ما عملناه من خري قليل أو كثري فإن اهللا يعلمه . وهلذا أوصي م .

ألنه إذا كان يعلم اخلري الذي نعمله فهو يعلم أيضا ما ال نعمله من اخلري  الفائدة: احلذر من اإلخالل بالواجب ؛

ومن فوائدها: احلث على اخلري ؛ ألنك إذا علمته أن اهللا يعلمه وأنه سيجازيك عليه نشطت وقويت مهتك  .

 ينهماب يصلحا أن عليهما جناح فال إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة (( وإنتفسري اآلية:  وفعلت .

مث قال   خبيرا )) تعملون بما كان اهللا فإن وتتقوا تحسنوا وإن الشح األنفس وأحضرت خير والصلح صلحا

فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (( وإن امرأت خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وجل:  اهللا عز

إن ما تدخل على اجلملة امسية ؟ إن خمففة من الثقيلة ، و  ، كيف نعرب امرأة ؟ مبتدأ  (( إن امرأة )) .)) 

؛ التقدير ؟ وإن خافت امرأة ؛ أنت أظنك بصري ؟ بصري حيل حملها إن  التقدير: وإن امرأة ، املخففة هي اليت

ما بعده يعين وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا ؛ إن ه قول آخر ؟ فاعل لفعل حمذوف مذهبا مذهب النحو ؟ في

طية وما بعدها خرب ؛ ألم جيوزون بوقوع الشرط على اجلملة االمسية ؛ الثالث: أن امرأة فاعل مقدم ، وهذا الشر 

مقدما وال مانع ؛ وكما أسلفنا نقول إنه إذا  (( خافت ))فاعل  (( امرأة ))أيضا للكوفيني ؛ وعلى هذا يقول 

 (( امرأة ))هللا سبحانه وتعاىل حيب السهولة ح إذا اختلف النحويون فإننا نتبع األسهل من أقواهلم ألنه أسهل وا

(( وإن امرأة  إن شئنا قلنا فاعل مقدم وإن شئنا قلنا مبتداء وال مانع من أن تكون اجلملة امسية بعد أداة الشرط .

 أي من زوجها (( خافت من زوجها ))امرأة هذه نكرة يف سياق الشرط فتكون عامة ، و املراد املرأة املتزوجة  ))

(( نشوزا إذا البعل الزوج  (( أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ))، كما قال اهللا تعاىل يقول عن امرأة ابراهيم: 

أي عنها ، وأيهما أشد ؟ اإلعراض أشد ؛ ألن  (( أو إعراضا ))يعين ترفعا عليها  أو إعراضا )) (( نشوزا ))

ها مرتفع حيتقرها ؛ أما اإلعراض فهو معرض عنها وال النشوز مثال خياطبها ويتكلم معها لكن كالما مستعل علي

يعاشرها معاشرة باملعروف ، إذا خافت هذا أو هذا ؛ وميكن أن نقول اإلعراض فيما جيب والنشوز فيما ميتنع يعين 



(( فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا )) يعلوا عليها فيعتدي عليها أو يعرض عنها فال يقوم بالواجب 

وإمنا نفى  )) بينهما صلحا (( أن يصلحهاأي على املرأة وبعلها  (( عليهما )) ، أي ال إمث )) جناح ال(( ف

اجلناح دفعا لتوهم املن فإن املرأة إذا سألت زوجها من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة ، فنفى اهللا اجلناح يف 

حا بأنفسهما وطلبا طرفا ثالثا فهل عليهما جناح املصاحلة من أجل أن يسرتحا على ما يشاءا ؛ ولكن إذا مل يسرت 

؟ اجلواب: ال ، ليس عليهما جناح ؛ وتأمل الفرق بني هذا بني نشوز  الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة عن الزوج 

هذه مجلة عامة يف كل شيء ، يف  (( والصلح خير )) ليتبني لك احلكم إن شاء اهللا تعاىل يف الدرس القادم .

حقوق الزوجة وحقوق الرحم وحقوق املصاهرة وحقوق اجلوار وحقوق املعاملة ، كل شيء ، الصلح خري ؛ وهنا مل 

يقل: الصلح بينهما إلفادة العموم يعين أن الصلح يف كل شيء خري من عدمه ؛ ومن املعلوم أن الصلح قد يتصور 

يعين أنه عند النزاع وطلب املصاحلة  (( وأحضرت األنفس الشح ))فلهذا قال: اإلنسان أن فيه غضاضة عليه ؛ 

تكون األنفس شحيهة ، كل نفس تريد أن تكون الصلح يف جانبها ويف مصلحتها وكأن اهللا يقول دعوا هذا الشح 

أردنا أن نصلح الذي أحضرته األنفس واطلبوا اخلري يف املصاحلة ؛ وهلذا جند أنه إذا تعقدت األمور بني شخصني و 

عندي  (( وأحضرت األنفس الشح ))أن كل واحد منهما يركب رأسه ويأىب أن يتنازل إال بعد جهد جهيد ، 

منصوبة وما  (( الشح ))كيف كانت   أحضرت األنفس الشح ))و (( إشكال يعين ميكن يرد إشكال يف قوله: 

؛ أين املفعول  (( أحضرت ))ثاين أليش ؟ لـ صفة ألنفس ؟ مفعولقبلها مرفوعة ؟ مفعول ثاين ؛ مفعول ثاين أو 

؟ أحضرت ؛ إذا  (( أحضرت ))أو  (( أحضرت ))لفظ اآلية  ؛ ...؛ لكن (( أحضرت ))أنت قلت  األول ؟

(( وإن تحسنوا وتتقوا فإن اهللا كان بما تعملون  مفعول ثاين . (( الشح ))نائب الفاعل ، و (( األنفس ))

 (( فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))برتك احملظور  (( وتتقوا ))م بفعل املطلوب إن حتسنوا فيما بينك خبيرا ))

 وسيجازيكم عن اإلحسان وعلى ما اتقيتموه ؛ وسيأيت بقية الكالم على اآلية إن شاء اهللا .

 



ر النحويون أنه إذا كان بني املضاف واملضاف إليـه حـرف جـر مقـدر فمـن تسـمى بالبيانيـة ، أو كانـت ذك السائل :

  الالم تسمى االختصاص وإذا كان الشيء من إضافة الشيء إىل حمله ؟

يعـين مكـر يف الليـل وكـذلك يف النهـار ، وإذا كانـت علـى  (( بـل مكـر الليـل والنهـار ))مثاله قوله تعـاىل:  الشيخ :

تقدير " من " فهي بيانية والغالب أا تكون إضافة الشيء إىل نوعـه أو جنسـه مثـل: خـامت حديـد ، وبـاب خشـب 

    الالم ، هذا أكثر اإلضافات ؛ ، أي خامت من حديد وباب من خشب ؛ وأكثر اإلضافات على تقدير

   تقدير امليم ؟ السائل :

ال ، أنا ما أريد تقدير اإلضافة أنا أريـد أنـه مـن بـاب إضـافة الصـفة إىل موصـوف ألن اإلضـافات هلـا تعـدد  الشيخ :

يف التعلقات ، سجود السهو مثال مـن بـاب إضـافة الشـيء إىل سـببه ، كتـاب الطالـب مـن بـاب إضـافة اململـوك إىل 

  مالكه ، وهلم جرا  ؛ 

  ؟ إضافة الصفة ملوصوف السائل :

ال هذا من حيث التقدير ، تقدير حرف اجلر الذي قـدرت بـه اإلضـافة يكـون مـن يكـون الم ويكـون يف .   يخ :الش

  ؟ ما حكم  السائل :

   تقول هذا كذا وكذا ، هذا معناههذا يبديك زيا معينا مثال تقول ما هذا الزي ؟  الشيخ :

 يصـلحا أن عليهمـا جنـاح فـال إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة (( وإنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 خبيــرا تعملــون بمــا كــان اهللا فــإن وتتقــوا تحســنوا وإن الشــح األنفــس وأحضــرت خيــر والصــلح صــلحا بينهمــا

 تصــلحوا وإن كالمعلقــة فتــذروها الميــل كــل تميلــوا فــال حرصــتم ولــو النســاء بــين تعــدلوا أن تســتطيعوا ولــن

  . حكيما )) واسعا اهللا وكان سعته من كال اهللا يغن يتفرقا وإن رحيما غفورا كان اهللا فإن وتتقوا

؟ أخــذنا ،  (( يســتفتونك  عــن النســاء )) أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، أظــن أننــا مل نأخــذ فوائــد اآليــة األوىل 

 أن عليهمـــا جنـــاح فـــال إعراضـــا أو نشـــوزا بعلهـــا مـــن خافـــت امـــرأة (( وإنتتمـــة تفســـري اآليـــة:  كملنـــا ؟ نعـــم .

 تعملـون بمـا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تحسـنوا وإن الشـح األنفـس وأحضـرت خيـر والصـلح صـلحا بينهما يصلحا

(( وأحضــرت األنفــس الشــح وإن تحســنوا وتتقــوا فــإن اهللا كــان بمــا تعملــون وجــل:  يقــول اهللا عــز . خبيــرا ))

عن اآلخـر مشـل اآلخـر ، وإن اقرتنـا  ؛ إذا أفرد أحدمها اإلحسان والتقوى ، والرب والتقوى ، وما أشبه ذلك خبيرا ))

فاإلحسان بفعل األوامر والتقوى بـرتك النـواهي ؛  (( إن تحسنوا وتتقوا ))فسر كل منهما مبا يليق به ؛ فقوله هنا: 

أما إذا أفرد اإلحسان فإنه يشمل فعل األوامـر وتـرك النـواهي ، وكـذلك التقـوى إذا أفـردت فإـا تشـمل هـذا وهـذا ، 

ا يف القــرآن ، املســكني والفقــري إذا أفــرد أحــدمها عــن اآلخــر صــار أحــدمها شــامال لآلخــر وإن قرنــا وهــذا يوجــد كثــري 



(( وإن تحسـنوا صار للفقري معىن وللمسـكني معـىن آخـر ؛ فهمـا ممـا إذا اجتمعـا افرتقـا وإذا افرتقـا اجتمعـا ؛ وقولـه: 

فمـا هـو اإلحسـان ؟ اإلحسـان يف عبـادة اهللا واإلحسـان يف معاملـة عبـاد  وتتقوا فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))

( اإلحسـان أن تعبـد اهللا كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن اهللا ، جيمع األول قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم جلربيـل: 

املــة مــا ذكــره النــيب هــذا اإلحســان أن تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه فإنــه يــراك ؛ ويف املعتــراه فإنــه يــراك ) 

( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأت لمـن يتـب وهـو يـؤمن صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله: 

( وليـأت إلـى النـاس الكـالم علـى اجلملـة األخـرية  باهللا واليوم اآلخر وليأت إلى النـاس مـا يحـب أن يـؤتى إليـه )

الناس أن تـأت للنـاس مـا حتـب أن يـؤتى إليـه وـذا يتحقـق اإلميـان  هذا إحسان يف معاملة ما يحب أن يؤتى إليه )

أمـا التقـوى هنـا فهـي تقـوى حمـارم اهللا أي تقـوى احملرمـات  ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسـه )

 يف حقوق اهللا ويف حقوق عباد اهللا ، فتجتنب البغي والعـدوان والكـذب والشـرك وغـري ذلـك سـواء يف حقـوق اهللا أو

اسـم موصـول وصـلته ، واسـم املوصـول  (( فإن اهللا بما تعملـون خبيـرا )) (( بمـا تعملـون )) يف معاملة عباد اهللا .

يفيد العموم ؛ وعلى هذا فتكـون خـرب ة اهللا تعـاىل بكـل مـا نعمـل مـن ظـاهر وبـاطن وخـري وشـر وصـغري وكبـري ، كـل 

قــال العلمـاء إن اخلبــري أخـص مــن العلــيم إذ أن ا )) (( خبيـر مـا نعلــم ؛ ألن مـا اســم موصـول يفيــد العمـوم ؛ وقولــه: 

الـيت  اخلبري هو اخلبري ببواطن األمور وإذا كان خبريا ببـواطن األمـور كـان عليمـا بظواهرهـا ، والغـرض مـن هـذه اجلملـة

وقعـت جوابـا للشـرط الغــرض منهـا احلـث ، حــث النفـوس علـى اإلحسـان والتقــوى ؛ ألنـك إذا علمـت أن اهللا خبــري 

(( عمل أوجب لك أن ختافه وتتقيه وأوجب لك أن ترجوه فتحسن ؛ ويف هذه اجلملـة إشـكال وهـو قولـه: بكل ما ت

وقــال العلمــاء إن تقــدمي املعمــول يفيــد احلصــر ،  (( بمــا تعملــون ))فإــا متعلقــة خببــري أعــىن  بمــا تعملــون خبيــرا ))

مبــا نعمــل ومــا ســواه فلــيس خبــريا بــه ، هــذا وإذا قلنــا بــه يف هــذه اآليــة أوجــب إشــكاال وهــو أنــه ال يكــون خبــريا إال 

 مقتضـى ؟ هــذا مقتضـى احلصــر ، فمـا هــو السـر يف التقــدمي هنـا هــل هـو احلصــر ؟ اجلـواب: ال ؛ ألننــا نعلـم بــأن اهللا

احلكمة يف ذلك شدة التحذير مـن املخالفـة كأنـه قـال: مل لـو يعلـم شـيئا ؛ لكن  خبري بكل شيءيعلم عزوجل وهو 

ن ، وحينئذ يتأكد علمه جل وعال مبا نعمل فيكون يف ذلك شدة التحذير مـن املخالفـة ، هـذا لكان عاملا مبا تعملو 

ــاح فــال إعراضــا أو نشــوزا بعلهــا مــن خافــت امــرأة (( وإنفوائــد اآليــة:  هــو فائــدة التقــدمي ، تقــدمي املتعلــق .  جن

 كــان اهللا فــإن وتتقــوا تحســنوا وإن الشــح األنفــس وأحضــرت خيــر والصــلح صــلحا بينهمــا يصــلحا أن عليهمــا

يف هــذه اآليــة مــن الفوائــد: عنايــة اهللا عزوجــل مبــا يكــون بــني الــزوجني ؛ وجهــه أن اهللا ذكــر  . خبيــرا )) تعملــون بمــا

هنا نشوز الزوج ويف أول السورة نشـوز الزوجـة ممـا يـدل علـى عنايـة اهللا تعـاىل مبـا يكـون بـني الـزوجني ؛ ألن الـزوجني 

تربط بني األوالد وتـربط أيضـا بـني صـهره وصـهره ، وهـي أحـد النـوعني يف الـربط كمنـا قـال  مها الرابطة ، الرابطة اليت



ومــن فوائــدها: أن مــن األزواج مــن  (( وهــو الــذي جعــل خلــق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا )) .تعــاىل: 

(( وإن بأنفـه ؛ لقولـه: ينشز على الزوجة ، يرتفع عليها ، يعرض عنها ، ال جيلس إليها وال يستأنس ا ، ويكلمهـا 

(( ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه:  ومــن فوائــدها: العمــل بــالقرائن . امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا ))

ومن املعلوم أا مل ختف من النشوز واإلعـراض إال بوجـود  (( خافت ))ومل يقل: رأت نشوزا ؛ بل قال:  خافت ))

(( إن كــــان قميصــــه مــــن قبــــل القـــرائن ، والعمــــل بــــالقرائن ثابـــت بــــالقرآن والســــنة ؛ مبــــا شـــاهد يوســــف ؟ بالقرينــــة 

وعمــل ســليمان عليــه فصــدقت وهــو مــن الكــاذبين وإن كــان قميصــه مــن دبــر فكــذبت وهــو مــن الصــادقين )) 

ئه بــني املــرأتني بالقرينــة حــني دعــى بالســكني ليشــق الولــد بــني نصــفني ، واألمثلــة علــى هــذا  الصــالة والســالم يف قضــا

(( فـال جنـاح عليهمـا أن ومن فوائدها: أنه جيوز أن يصطلح الزوجـان فيمـا بينهمـا علـى مـا شـاء ؛ لقولـه:  كثرية . 

ها علــى إســقاط حقهـــا أو ويتفــرع علــى هـــذه الفائــدة: اطمئنــان الـــزوج فيمــا لــو صـــاحل . يصــلحا بينهمــا صـــلحا ))

بعضه فليطمئن ؛ ألن احلق هلا ، فإن اصطلحا على أن تبقى عنده ويسقط بعض احلق فال حـرج عليـه ، واآليـة هنـا 

 يتصـاحلا ، فهمــا قراءتــان ســبعيتان . (( يصــالحا ))وأصــل  (( أن يصــالحا ))وقــراءة أخـرى  (( أن يصــلحا ))فيهـا 

احلة أن تســقط حقهــا مــن القصــد ، فــإذا قــال هلــا إنــه تــزوج زوجــة جديــدة ومــن فوائــدها: أنــه جيــوز للزوجــة عنــد املصــ

ورغب عن القدمية وقال إما أن تبقي عندي مع إسـقاط حقـك مـن القسـم وإمـا فـالطالق فرضـيت بـذلك فإنـه جيـوز 

؛ ألن احلق هلا وهو غري جمرب على أن تبقى عنده ، فيقول إما أن تبقي عندي وترضـي بإسـقاط القسـم وإال طلقتـك 

، مــا فيــه مــانع أن يقــول هــذا ، إن رضــيت وقنعــت فــذلك املطلــوب إن مل ترضــى طلقهــا وال إمث عليــه يف هــذا ، ال 

يقــال إنــه أجربهــا عــن التنــازل عــن حقهــا بتهديــدها بــالطالق ووجــه عــدم ورود ذلــك أنــه لــه أن يطلــق بــأي حــال مــن 

ومـن فوائـدها:  ن كـذلك فإنـه ال إمث عليـه .األحوال حـىت كرههـا بـدون زوج أخـرى فلـه أن يطلقـا وال مـانع ، فـإذا كـا

أما لو تصاحلا على إسقاط حقهـا بعـوض ، قالـت أنـا أسـقط حقـي مـن القسـم لكـن ال تسـقط إال بعـوض يصـلح 

يكــون عليــه يف كــل شــهر ؟ ثالمثائــة ، ال ؟ يصــلح ، إذا قالــت ال أســقط إال أن تعطيــين عــن كــل ليلــة عشــرة ريــاالت 

زوجة ثالثة وإن جاءت ثالثة نقص ؛ على كل حـال إذا وافقـت علـى أن تسـقط حقهـا ال ، مائة ومخسني ؛ ألن فيه 

مــن القســم بعــوض فــال بــأس ؛ وقــول بعــض العلمــاء إنــه ال يصــح بعــوض ألن العــوض البــد أن يكــون معوضــه مــاال 

ألن  (( صـلحا ))وهـذا فائـدة التنكـري يف قولـه:  (( أن يصلحا بينهما صـلحا ))ليس بصحيح ألن اهللا أطلق قال: 

يعـين أي صـلح كـان ، لـو قـال:  (( أن يصلحا صـلحا ))معىن صلحا يعين أي صلح كان ؛ وهذا من بالغة القرآن 

صــار هــذا عامــا أي شــيء  (( صــلحا ))أن يصــلح بينهمــا ، رمبــا قــال إنــه البــد مــن قيــود وشــروط ؛ لكــن ملــا قــال: 

مني ؟ صــح ؛ إذا ال تقييــد فيهــا ، إال يف لــو اصــطلحا علــى أن يقســم هلــا يومــا ولألخــرى يــو  يتفقــا عليــه فــال بــأس .



ــين المســلمين إال شــيء واحــد وهــو مــا جــاء يف احلــديث عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  ( الصــلح جــائز ب

يعين مثال لو قال هلا ـ والعياذ باهللا ـ أنا اختار إمـا أن أتـاك بالـدبر وإال طلقتـك  صلحا أحل حراما أو حرم حالال )

نع ، هل جيوز هذا الصلح ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألنه أحل حرامـا ، فـإذا كـان يقتضـي أن حيـل حرامـا فإنـه ، وقالت ما يف ما

؟ قالت ال بأس ، لكن طلق األخرى فإنه ال جيـوز ألنـه أحـل حرامـا  لو اصطلحا أن يطلق زوجته األخرى . ال جيوز

ومـن فوائـدها: هـذه  مطلقـا بـال تقييـد .أن فيه عدوان وظلم ؛ إذا الصلح الذي ال حيرم حالال وال حيـل حرامـا جـائز 

قــد يظــن بعــض النــاس أنــه إذا  (( الصــلح خيــر ))القاعــدة العظيمــة مــن الــرب الــذي هــو علــى كــل شــيء قــدير وهــو 

غض من نفسه وتنازل عـن احلـق أن ذلـك هضـم حلقـه وأن العاقبـة غـري محيـدة ؛ لكـن اهللا عزوجـل الـذي بيـده ملـوك 

وإن شــئت مثــاال علــى ذلــك فتــدبر صــلح احلديبيــة بــني النــيب  صــلح خيــر ))(( الالســموات واألرض يقــول أيــش ؟  

صــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم وبـــني قــريش ظـــاهر الصـــلح أن فيـــه غضاضـــة عظيمــة علـــى املســـلمني ولكـــن الـــذي بيـــده 

ملكوت السـموات واألرض حتـول هـذا الصـلح بـإذن اهللا إىل خـري للمسـلمني ؛ مـن الـذي أسـقط حـق إرجـاع املسـلم 

إىل املسلمني من الكفار ؟ من ؟ قريش الذي هو هلـا هـي الـيت أسـقطت ؛ ومـن الـذي أسـقط وضـع احلـرب إذا جاء 

بيــنهم عشــر ســنني ؟ قــريش ألــا نقضــت العهــد مبعاونتهــا خللفائهــا علــى خلفــاء النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ 

هنــا نقــول الصــلح خــري فيمــا بــني هــل  دق بوعــد اهللا والعاقبــة لــك .فأنــت يــا أخــي ال تنظــر األمــور يف حاضــرها صــ

الزوجني أو نقول العربة بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص السـبب ؟ الثـاين ؛ إذا الصـلح يف مجيـع األحـوال خـري ألنـه حيصـل 

به مساحة النفس واملودة ولو أدى النزاع إىل التحاكم صـار يف النفـوس بعـض الشـيء إذ أن احملكـوم سـوف يكـون يف 

وقـع الصـلح انقـاد اجلميـع  القاضي أيضا ورمبا على الشهود فتنتشر العـداوة ، فـإذا قلبه شيء على خصمه ورمبا على

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن الصلح ثقيل على النفوس لكن املـؤمن يهـون عليـه الثقـل  عن مساحة نفس واطمئنان .

ان أنـه لـن يتنـازل بطبيعـة اإلنسـ (( وأحضـرت األنفـس الشـح ))إذا كان يؤمن بأن الصـلح خـري ؛ يؤخـذ مـن قولـه: 

عما يريد ولن يتغاض عن احلـق ، هـذا طبيعـة اإلنسـان ؛ لكـن املصـاحلة الـيت هـي خـري البـد مـن مثـن ، البـد مـن مثـن 

احلــث علــى ومــن فوائــدها:  يبــذل وهــو الضــغط علــى الــنفس الــيت أحضــرت علــى الشــح حــىت توافــق علــى الصــلح .

ومـن فوائـدها:  تتقوا فإن اهللا كـان بمـا تعملـون خبيـرا )) .(( وإن تحسنوا و اإلحسان والتقوى ؛ لقول اهللا تعاىل: 

عمـــوم علـــم اهللا بكـــل شـــيء حـــىت مبـــا نعمـــل ؛ وهـــل علـــم اهللا مبـــا نعمـــل علـــم ســـابق علـــى عملنـــا أو الحـــق ؟ ســـابق 

(( ألم تعلم أن اهللا يعلم ما فـي السـماء واألرض إن ذلـك فـي كتـاب إن الشك أنه سابق ؛ ألن اهللا تعاىل قال: 

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين مـنكم والصـابرين فإن قال قائل: أليس اهللا يقـول   يسير )) .ذلك على اهللا

؟ قلنـا بلــى قــال  (( أم حسـبتم أن تــدخلوا الجنــة ولمــا يعلــم اهللا الـذين جاهــدوا مــنكم ويعلــم الصــابرين ))؟ )) 



السـماء واألرض إن ذلـك فـي كتـاب  (( ألم تعلم أن اهللا يعلـم مـا فـياهللا هذا ، والذي قال هذا هو الذي قال: 

) إذا كيــف جنمــع ؟ نقــول: هنــا طريقــة ســليمة أن تــؤمن ــذا وهــذا وال حتــاور أن هنــاك إن ذلــك علــى اهللا يســير )

تعارضا ، تقول حنن نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما نعمل مـن قبـل أن خيلـق خلـق السـموات واألرض بـل مـن 

ت قبــل خلـــق الســموات واألرض خبمســـني ألــف ســنة ؛ وتـــؤمن بــأن اهللا تعـــاىل قبــل ذلــك أيضـــا ؛ لكــن الكتابـــة كانــ

وخيتربنــا لــيعلم ، هكــذا ؛ لكــن قــد ال تطمــئن الــنفس إىل االستســالم اــرد ، فنقــول علــم اهللا ســبحانه وتعــاىل يبتلينــا 

ب العبـد أو يعاقـب الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يرتتب عليه الثواب أو العقاب ؛ ألنه ال ميكـن أن يثـا

إال إذا امتحن ؛ أما علم السابق فهو سبحانه وتعاىل عامل بأنه سبحانه وتعاىل ميتحننا وأننا سنعمل أو نـرتك ؛ لكـن 

إذا وقع الشـيء االبـتالء واالمتحـان مث خـالف اإلنسـان أو وافـق فهـذا هـو العلـم الـذي يرتتـب عليـه الثـواب والعقـاب 

هــو العلــم الــذي قيــد بــاالبتالء واالختبــار ؛ وفــرق بعــض العلمــاء بفــرق آخــر وقــال: يعــين يرتتــب عليــه اجلــزاء ؛ فهــذا 

علــم اهللا ســبحانه و تعــاىل مبــا مل نعمــل علــم بأنــه ســيكون وعلمــه مبــا عملنــا علــم بأنــه كــان ؛ فتعلــق العلــم األول مبــا 

ومـن  ال ... األول . يكون علـم بشـيء مل يقـع ، وتعلـق العلـم مبـا كـان علـم بأنـه قـد وقـع ، وهـذا ال بـأس بـه ولكـن

فوائـــدها: أن التهديـــد يكـــون بـــاللفظ ويكـــون بـــاملعىن ؛  اللفـــظ أن يقـــول إن فعلـــتم كـــذا فعلـــيكم كـــذا ، هـــذا ديـــد 

باللفظ ؛ وباملعىن هو أن اهللا تعاىل ملا ذكر عموم خربته مبا يعمل فيعين هذا أن ال خنـالف حـذرا مـن أن يعلـم منـا مـا 

ية تســـتفاد بـــاألمر والنهـــي والرتغيـــب و الرتهيـــب ، إذا جـــاءت األحكـــام مقرونـــة ال يرضـــيه كمـــا أن األحكـــام الشـــرع

بالرتغيــب فهــذا دليــل علــى أــا مــأمور ــا وإن يكــن األمــر األمــر ، وإذا جــاءت الرتهيــب علمنــا أــا منهــي عنهــا ؛ 

 مــن اهللا واهللا غفــور " والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما جــزاء مبــا كســبا نكــاال ن أعرابيــا مســع قارئــا يقــرأ أويــذكر 

رحــيم " فقــال األعــرايب: مــا هكــذا اآليــة ، اقــرأ ؟وردهــا وقــال " والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما جــزاء مبــا كســبا 

(( جـزاء بمـا كسـبا نكـاال مـن اهللا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم " اقرأ اآليـة زيـن ؛ فقرأهـا الثالثـة أو الرابعـة وقـال: 

قال اآلن ، اآلن أصبت ألنه عزوجل عز وحكم فقطع ، بعزتـه وقهـره وغلبتـه وسـلطانه قطـع ؛  واهللا عزيز حكيم ))

عــز وحكــم فقطــع ولــو غفــر ورحــم مــا قطــع ؛ شــف أعــرايب ، وهــذا القــول صــحيح وهلــذا قــال العلمــاء رمحهــم اهللا لــو 

النـاس وقـتلهم سـقط تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه احلـد ، لـو تـاب قـاطع الطريـق الـذي أخـذ أمـوال 

(( إال الــذين تــابوا مــن قبــل أن تقــدروا علــيهم فــاعلموا أن اهللا غفــور عنــه احلــد ، واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــاىل: 

مل يقــل: ... العقوبــة مـا قــال هكــذا ؛ لكــن كونـه يأمرنــا بــأن اهللا غفـور رحــيم يعــين أنـه غفــر هلــؤالء ورمحهــم  رحـيم ))

خلاصـة حبـق اهللا ؛ أمـا العقوبـة اخلاصـة حبـق اآلدمـي كالقصـاص وضـمان املـال فتسقط عـنهم العقوبـة ؛ لكـن العقوبـة ا

  الذي أخذوه فهذه باقية ألا حق اآلدمي .



  ؟ (( ... وأحضرت األنفس الشح ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ه لـو وكـان الصـلح البـد أن يكـون هنـاك غـض مـن احلـق ، وغضاضـة علـى اإلنسـان ألنـ (( الصـلح خيـر ))ملا قـال: 

كل ما يريد فات على اآلخر كل ما يريد ، الصلح البد من اثنني فصاعدا ، لـو أعطينـا اإلنسـان كـل اإلنسان   جاءه

خــل نــروح  مــا يريــد فــات علــى اآلخــر كــل مــا يريــد ؛ ولــو أعطينــاه بعــض مــا يريــد فقــد يشــح يقــول أليــش أتنــازل ؟

يعــين معنــاه اغلبــوا  (( وأحضــرت األنفــس الشــح ))للقاضــي إمــا كــذا وإمــا كــذا ، مــا هــو وارد ؟ هــذا معــىن قولــه: 

أنفسكم واصطلحوا وإن طلبت النفس حقهـا الكامـل ؛ ... ؟ األنفـس أحضـرها اهللا لكـن اهللا تعـاىل إذا أضـاف إىل 

اهللا علـى األنفـس الشـح بطبيعتهـا ؛ انظـر إىل قـول اجلـن نفسه الشيء املذموم يأيت بصيغة اسم املفعـول يعـين أحضـر 

(( وأنــا ال نــدري أشــر أريــد بمــن فــي ، اجلــن ال يكــون أفقــه أقــول منــك مــا فيــه مــانع ؟ ال مــا فيــه مــانع ، طيــب 

تأدبــا مــع اهللا عزوجــل ومعلــوم أن املريــد هــو  (( أريــد بمــن فــي األرض ))قــالوا  األرض أم أراد بهــم ربهــم رشــدا ))

يعـين كـان اهللا عزوجـل لـو قـال:  أضـاف إىل اهللا ألنـه خـري (( أم أراد بهم ربهم رشدا ))ل ؛ ويف الرشد ؟ اهللا عزوج

(( وأحضـرت األنفـس الشـح وأحضر اهللا األنفس الشح ، استقام الكالم ؛ لكن ملا كـان الشـح أمـرا مـذموما قـال: 

  ثاين . مفعول (( الشح )) فاألنفس نائب فاعل قائمة مقام املفعول األول و ))

هنـا فيـه تقـدمي املعمـول علـى العامـل وهنـا  (( ... فـإن اهللا كـان بمـا تعملـون خبيـرا ))قلنا يف قوله تعاىل:  السائل :

  إشكال حيث يصري أن اهللا عزوجل مل يعلم مبا نعمل ، هذا اجلواب ما فهمت ؟

يكون هذا حصرا إضـافيا لتهديـد هـؤالء قلنا إنه من باب التهديد يعين كأنه ال معلوم هللا إال هذا العمل ؛ ف الشيخ :

  املخاطبني .

ذكرنــا أن الصــلح جــائز مــا مل حيــل حرامــا أو حيــرم حــالال ، واإلشــكال هــو كيــف يكــون إســقاط القســمة  الســائل :

  للزوجة وبني أمره سبحانه وتعاىل باألمر بني الزوجات ؟

(( أوفـوا ملاذا أمر بالعدل ؟ حبق من ؟ حبق الزوجة ؛ إذا أسقطت ؟ قد يكون هـذا يعـين ؛ مـا فيـه إشـكال  الشيخ :

  وجوبا ؛ لكن إذا رضي صاحب احلق بأن يقول كل يل ربع الصاع ، جيوز أو ما جيوز ؟ جيوز .الكيل إذا كلتم )) 

  هل القسم للزوجة واجب ؟ السائل :

(( ولــــن علــــى الــــزوج أن يقســــم بالســــوية وســــيأيت يف اآليــــات الــــيت بعــــدها  القســــم معلــــوم واجــــب ، جيــــب الشــــيخ :

  إن شاء اهللا تعاىل . تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ... ))

  ؟ (( ... ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :



ء ألجـل أن يهلـك مـن هلـك عـن بينـة وحيـىي مـن حـي عـن بينـة ، اقرأ اليت قبلها ؟ يعين أن اهللا بني لنـا أشـيا الشيخ :

  هذا يتعلق باملخلوق يعين هذه احلكمة هو أن املخلوق تقوم عليه احلجة وال يبقى له عذر ؛ ما هلا تعلق بالعلم .

  النشوز واإلعراض هل بينهما فرق ؟ السائل :

  النشوز يف ترك الواجب واإلعراض يف فعل احملرم . الشيخ :

(( ... إن تعـذبهم فـإنهم عبـادك وإن تغفـر لهـم فإنـك إن اهللا تعلى قال عن عيسى أنـه قـال اهللا تعـاىل:  ل :السائ

  ومل يقل فإنك أنت الغفور الرحيم ؟ أنت العزيز الحكيم ... ))

(( إن تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن ســؤال وارد ، يقــول إن اهللا تعـاىل قــال عــن عيســى أنـه قــال هللا عزوجــل:  الشـيخ :

  ومل يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم ؛ هل أحد عنده جواب ؟ ر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ))تغف

(( إن تغفــر الــرب عزوجــل يف هــذا الوقــت كــان غضــبان فتــأدب عيســى مــع اهللا عزوجــل فــذكر عزيــز حكــيم ؛ قولــه: 

عــد املغفـــرة فــإذا كـــان مغفرتــه هلـــم ال تقتضــي ... ؛ ألن حلــم املغفـــرة تكــون ب لهــم فإنــك أنـــت العزيــز الحكـــيم ))

(( إن عيسـى عليـه السـالم أراد أن ... وأنــه إذا غفـر هلـم لـيس عــن بعـض ؛ اآليـة فيهـا حقيقــة مـا هـي املغفـرة حمضــة 

فهمــا أمــران تعــذيب ومغفــرة ، وكالمهــا إذا  تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن تغفــر لهــم فإنــك أنــت العزيــز الحكــيم ))

اجتمعــا يقتضــيان العــزة واحلكمــة ؛ ألنــه مــن احلكمــة أن يغفــر اهللا تعــاىل ملــن شــاء ومــن العــزة أن يعــذب مــن شــاء ، 

  فلما كانت اآلية ليست يف موضوع واحد صار ختمت مبا يصلح هلذا وهذا .

  سؤال عن حكم الصور اليت يف اجلرائد ؟ السائل :

اجلرائد والصحف اليت معدة أو أكثر شأا التصوير فهذه ال جيوز أن تبقـى يف البيـت ؛ وأمـا الـيت  صورأما  الشيخ :

تأيت الصورة فيها إما الصورة لصاحب املقال أو ما أشبه ذلك فهذه الصور فيها غـري مقصـودة وال تضـر إن شـاء اهللا 

  ل عمال أن يتقنه ، أنشط .أنا أشدد يف املالحظات هذه ألن اإلنسان ينبغي له إذا عم .

 الميــل كــل تميلــوا فــال حرصــتم ولـو النســاء بــين تعــدلوا أن تســتطيعوا (( ولـنأعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 اهللا وكـان سـعته مـن كال اهللا يغن يتفرقا وإن رحيما غفورا كان اهللا فإن وتتقوا تصلحوا وإن كالمعلقة فتذروها

  حكيما )) . واسعا

(( وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا نشـوزا أو إعراضـا فـال جنـاح عليهمـا أن يصـلحا أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم 

 النسـاء بـين تعـدلوا أن تسـتطيعوا (( ولـنتفسـري اآليـة:  هـذه انتهينـا منهـا بفوائـدها ؟ نعـم . بينهما صلحا ... ))

((  رحيمـا )) . غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصـلحوا وإن كالمعلقة فتذروها الميل كل تميلوا فال حرصتم ولو

هــــذه للنفــــي فهــــي نافيــــة وللنصــــب تنصــــب الفعــــل املضــــارع ولالســــتقبال يعــــين جتعــــل الفعــــل املضــــارع حملــــض لــــن )) 



االستقبال ويقابلها "مل " فإا جتعل الفعل املضارع للمضي ، فإذا قلـت: مل يقـم زيـد ، فهـذا فيمـا مضـى ، وتشـرتك 

 (( لــن تســتطيعوا ))ي وختتلـف عنهــا يف العمـل ويف نقـل الفعــل مـن احلاضــر واملسـتقبل إىل املاضـي ؛ مـع لـن يف النفــ

هنـا فعـل املضـارع دخلـت عليـه أن املصـدرية  (( أن تعدلوا بين الناس )) (( أن تعـدلوا ))أي لن يكن يف طـاقتكم 

أي لـــن تســـتطيعوا عـــدال بـــني  ا ))(( لـــن تســـتطيعو ويــؤول مـــا بعـــد أن مبصـــدر ليكـــون يف هـــذه اآليـــة مفعـــوال لقولـــه: 

(( ملـا جـاء قولـه تعـاىل:  الميـل (( فـال تميلـوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقـة ))النساء ولو حرصتم ؛ والعـدل ضـد 

(( فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء انتفــى اإلشــكال الــوارد يف قولــه تبــارك وتعــاىل:  فــال تميلــوا كــل الميــل ))

فيفســـر مــا يف اآليــة املاضـــية علــى أن ال تعــدلوا العـــدل  ال تعــدلوا فواحــدة )) مثنــى وثــالث وربـــاع فــإن خفـــتم أن

لــو هــذه شــرطية  (( ولــو حرصــتم ))؛ وقولــه:  يكلــف بــه اإلنســانميكــن أن مكــن ال املاملمكــن ؛ ألن العــدل غــري 

ر: فـأين جـواب الشـرط ؟ قيـل: إن جـواب الشـرط حمـذوف يـدل عليـه مـا قبلهـا والتقـدي (( حرصـتم ))وفعل الشـرط 

ولــو حرصــتم فلــن تســتطيعوا ؛ وقيــل: والصــواب أو لــو وإن ومــا شــاها مــن أدوات الشــرط يف مثــل هــذا الســياق ال 

فــال حتتــاج إىل جــواب ؛ وهــذا القــول هــو الــذي أرجحــه ابــن القــيم  حتتــاج إىل اجلــواب بــل هــي كالقيــد ملــا ســبق فقــط

لـــت: أكـــرم زيـــدا إن أكرمـــك ، فـــال تقـــل إن فيمــا أظـــن وهـــو الصـــحيح أنـــه يف مثـــل هـــذا ال حيتـــاج إىل جــواب فـــإذا ق

جواب الشرط يف " أكرمك " حمذوف دل عليه ما قبلها ، بل قل ال حيتاج إىل جواب بل هذا قيد فيمـا سـبق فقـط 

ومل يقـل: فـال متيلـوا  (( فال تميلوا كـل الميـل ))أي بذلتم اجلهد للعدل فلن تستطيعوا ولكن  (( ولو حرصتم ))؛ 

(( أي فال متيلوا امليل كله ؛ وأما بعض امليل فال حرج ألنه داخل يف نفـي االسـتطاعة  لميل ))(( كل اامليل ، قال: 

تــذروها الضــمري يعــود علــى مــن ؟ علــى الــيت مــال إليهــا أو الــيت مــال عنهــا ؟ الــيت مــال عنهــا  فتــذروها كالمعلقــة ))

الـــيت إذا أعـــرض اإلعـــراض الكلـــي الشـــك ؛ ألن الـــيت مـــال إليهـــا قـــد أقبـــل إليهـــا وأكرمهـــا لكـــن الـــيت مـــال عنهـــا هـــي 

صارت كاملعلقة بني السـماء واألرض ؛ وهـذا إشـارة إىل أـا مل تسـتقر فـإن املعلـق بـني السـماء واألرض ال يسـتقر ال 

هــو يف الســماء فيســتقر وال يف األرض فيســتقر ؛ هــذه املــرأة الــيت ميــل عنهــا كــل امليــل ســتبقى معلقــة ليســت أميــة وال 

ي طلقهــا واســرتاحت ورزقهــا اهللا غــريه وال هــي املزوجــة الــيت تســعد بــالزواج كغريهــا وإمنــا متزوجــة يعــين لــيس هــو الــذ

(( وإن تصــلحوا وتتقــوا فــإن اهللا كــان شــبهها اهللا بــذلك تنفــريا عــن امليــل الكلــي الــذي جيعــل هــذه املــرأة كاملعلقــة 

والفـرق  (( وإن تحسـنوا وتتقـوا ))ويف اآلية اليت قبلها قـال:  (( وإن تصلحوا وتتقوا ))هنا قال:  غفورا رحيما ))

أن هذا له زوجتان إحدامها مال عنها كل امليـل والثانيـة أقبـل عليهـا ومثـل هـذا سـوف حيـدث شـقاقا بـني الـزوجتني ؛ 

إشــارة إىل أنــه إن حــدث بــني الــزوجتني شــقاق وغريهــا فليصــلح بينهمــا ، فليصــلح  (( وإن تصــلحوا ))فلهــذا قــال: 



يعـين تتقـوا يف اإلصـالح حبيـث ال متيلـوا إىل واحـدة دون األخـرى  (( وتتقوا ))مث قال: بينهما ألن هذا أمر فطري ؛ 

  (( فإن اهللا كان غفورا رحيما ))



 فتـــذروها الميـــل كـــل تميلـــوا فـــال حرصـــتم ولـــو النســـاء بـــين (( ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلواتتمـــة تفســـري اآليـــة: 

(( مـا حصـل مـن الشـقاق وامليـل ومـا أشـبه ذلـك  . رحيمـا )) غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصلحوا وإن كالمعلقة

 تميلــوا فــال حرصــتم ولــو النســاء بــين تعــدلوا(( ولــن تســتطيعوا أن فوائــد اآليــة:  أي ذو رمحــة واســعة . رحيمــا ))

يف هـذه اآليـة فوائـد كثـرية ؛  . رحيمـا )) غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصـلحوا وإن كالمعلقـة فتذروها الميل كل

(( ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا منها: أن اهللا سبحانه وتعـاىل نفـى احلـرج عـن اإلنسـان حـىت يف معاملـة الغـري ؛ لقولـه: 

ومـن  . وهذا خرب عن أمر فطري يستلزم رفع اجلناح ؛ ألن القاعدة الشرعية إن مـا ال يسـتطاع ال يلـزم فيـه العـدل ))

 (( ولـم تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين النسـاء ))فوائدها: علـم اهللا سـبحانه وتعـاىل بـأحوال العبـاد ونفسـيام ؛ لقولـه: 

ومــن  م كــل شــيء حــىت مــا يوســوس بــه اإلنســان يف نفســه .وهــذا أمــر معلــوم بالضــرورة إن اهللا ســبحانه وتعــاىل يعلــ

فوائــدها: أن اإلنســان جيــب عليــه العــدل فيمــا يســتطيع ؛ ألن اهللا نفــى االســتطاعة لرفــع احلــرج فيهــا ومفهومــه أنــه إذا 

اسـتطاع اإلنســان فإنــه جيـب أن يعــدل ؛ وقــد ســبق مـا يعــدل بــه بـني النســاء وأنــه جيــب العـدل يف كــل شــيء أي بــني 

ومــن فوائـــدها: أن  كــل نقـــدر عليــه ؛ أمـــا احملبــة ومــا ينشـــأ عنهــا فهـــذا أمــر صــعب فـــال يكلفــه اإلنســـان .  النســاء يف

فكأنــه قــال ال تكلفــوا  (( ولــو حرصــتم ))اإلنســان ال ينبغــي أن يكلــف نفســه مــا ال يســتطيع ويشــق عليــه ؛ لقولــه: 

(( دل بــني الزوجــات ؛ لقولــه تعــاىل: ومــن فوائــدها: حتــرمي امليــل الكلــي بالنســبة للعــ أنفســكم بشــيء ال تســتطيعون .

ومن فوائدها: أنه ينبغـي لإلنسـان يف خطابـه أن يسـتعمل كـل مـا يكـون فيـه التنفـري فيمـا  . فال تميلوا كل الميل ))

ومـــن  . (( فتـــذروها كالمعلقـــة ))ينفـــر بـــه أو الرتغيـــب فيمـــا يرغـــب بـــه ؛ ألن هـــذا مـــن أســـلوب احلكمـــة ؛ لقولـــه: 

قــام الــذي ينبغــي فيــه العــدل ؛ ألنــه إذا تصــور اإلنســان إن هــذه الزوجــة الــيت مــال عنهــا  فوائــدها: االســتعطاف يف امل

ومــن فوائــدها: أن الصــلح و التقــوى  كاملعلقــة بــني الســماء واألرض فإنــه يوجــب العطــف عليهــا والرأفــة ــا والرمحــة .

وهـو كـذلك يعـين أعـين وهـو  (( فـإن تصـلحوا وتتقـوا فـإن اهللا كـان غفـورا رحيمـا )) سبب للمغفرة ؛ لقولـه تعـاىل: 

كذلك أن وجه ظاهر ألن اإلصالح خري واحلسـنات يـذهنب السـيئات وألن اإلصـالح خـري واحلسـنات جيلـنب الرمحـة 

وبالرمحـة حيصـل  هرو كـوجل ومها: الغفور ، الرحيم ؛ فبـاملغفرة يـزول امل ومن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا عز .

ىل بــني الغفــور والــرحيم يف مواضــع كثــرية ؛ ألن بــاملغفرة يــزول املكــروه وبالرمحــة حيصــل يقــرن اهللا تعــاوهلــذا  ؛ املطلــوب

املطلــوب ؛ كيــف ذلــك ؟ املغفــرة مغفــرة الــذنوب وإزالــة آثارهــا ، والرمحــة حصــول املطلــوب واحملبــوب وهلــذا مســى اهللا 

؛ وهـل املغفـرة صـفة حقيقيـة أو عبـارة عـن رفـع املؤاخـذة  ( أنت رحمتي أرحم بك مـن أشـاء )اجلنة رمحة فقال هلا: 

والعقوبة ؟ اجلواب: صفة حقيقية تقتضي املؤاخذة والعقوبة ؛ وكذلك يقال يف الرمحة هل هي صفة حقيقيـة يتصـف 

اهللا ــا أو هــي عبــارة عــن اإلحســان واإلنعــام وجلــب املصــاحل ؟ اجلــواب األول ، هــذا مــا عليــه ســلف الصــاحل وأئمــة 



مة من بعدهم ؛ وأما من قال إن اهللا ال يوصف باملغفرة وال بالرمحة فقد ضل ضالال مبينـا ، و حجتـه عقليـة هذه األ

ومهية حقيقة ما هي عقلية ؛ ألنه يقول املغفرة تقتضي الفعل والفعل من مسات احملدثني ألنـه بزعمـه ال يقـوم احلـدث 

وجـل ؛ ومعلـوم  قة وانفعـال للمحبـوب وهـذا ال يليـق بـاهللا عـزإال حبادث ؛ وبزعمه أن الرمحة ال تليق باهللا ألن فيها ر 

(( أنـا قـال:  وجـل وأمـره بالسـجود أن هذا قياس يف مقابلة النص وأنه يشـبه متامـا قيـاس إبلـيس حـني خاطبـه اهللا عـز

يعـين فأنـا خـري منـه كيـف أسـجد وهـو دوين ؛ فمـن حكـم العقـل يف  خير منه خلقتني من نار وخلقتـه مـن طـين ))

الــنص فإنــه يشــبه إبلــيس متامـــا وفعلــه مــن وحــي إبلــيس ؛ حنــن نقـــول الرمحــة الــيت هــي الرقــة واالنفعــال للرفـــق  مقابلــة

بــاحملبوب إمنــا هــي رمحــة مــن ؟ رمحــة العبــد ؛ أمــا رمحــة اهللا فإــا تابعــة لذاتــه ال نســتطيع أن نكيفهــا ؛ وأمــا قــوهلم إن 

هـذه الــنعم كلهــا مــن  مـا بكــم مــن نعمــة فمــن اهللا ))(( فالعقـل ال يــدل عليــه فنقـول هــذا خطــأ ، العقـل يــدل عليــه 

آثار الرمحة لو ال رمحة اهللا ما أنعم على عبـاده بشـيء ؛ والعجيـب أـم يسـتدلون علـى ثبـوت اإلرادة بـأمر ال يفهمـه 

بعض الطلبة فضال عن العامة وينكرون إثبات الرمحة بالعقل مع أن العامة تفهـم ذلـك ، لـو سـألت أي عـامي املطـر 

روع األرض وأنبـــــت األرض ويــــش يـــــدل عليــــه ؟ يـــــدل علــــى رمحـــــة اهللا ؛ لكــــن اإلرادة يقولـــــون إن ختصـــــيص نــــزل وأ

املخلوقات مبا ختتص به دليل على اإلرادة يعين كون اإلنسان إنسانا وكون البعري بعريا والشـمس مشـا ومـا أشـبه ذلـك 

اخلالئـق ؛ نقـول هـذه الداللـة  صـل التمييـز بـنياخلالئق ، لوال اإلرادة ما ح يدل على اإلرادة وإال ملا حصل متييز بني

 عليهــا لكــن هــي داللــة خفيــة أخفــى مــن داللــة الــنعم علــى الرمحــة لكــن مــن مل جيعــل اهللا لــه نــورا فمــا لــه مــن نــور .

الضـمري يعــود  (( إن يتفرقـا )) . (( وإن يتفرقـا يغـن اهللا كــال مـن سـعته وكـان اهللا واســعا حكيمـا ))تفسـري اآليـة: 

الــزوجني ، علــى زوجــة الــيت خافــت مــن بعلهــا نشــوزا وإعراضــا ، وعلــى الزوجــة الــيت تركهــا زوجهــا   علــى مــن ؟ علــى

كاملعلقــة ، ومـــن املعلــوم أنـــه لــن يعـــرض عنهــا إال لكراهتـــه هلــا ومل جيعلهـــا كاملعلقــة إال لكراهتـــه هلــا ، وحينئـــذ حيصـــل 

(( يغـن اهللا كـال صـل بـه الغـىن مـن سـعة اهللا التفرق ، إذا تفرقا فإن اهللا سبحانه وتعاىل ييسـر كـل واحـد منهمـا مـا حي

ملاذا ؟ قـال بعضـهم يغـن الـزوج بزوجـة الصـاحلة يسـعد ـا ويغـن الزوجـة بـزوج صـاحل تسـعد بـه يعـين أن  من سعته ))

الــزوج جيــد امــرأة والزوجــة جتــد زوجــا ؛ وقــال بعضــهم يغــن اهللا كــال مــن ســعته ســواء بإبــدال الــزوج األول أو بالســلوان 

يكون األمر كأن مل يكـن ؛ ولكـن هـذا القـول ضـعيف ألن السـلوان وعـدم الـذكر أحـدمها اآلخـر لـيس والنسيان وأن 

إغناء ، اإلغناء أن يوجد ما يستغين به اإلنسان وهذا ال يكـون إال بـزوج ، بـزوج للزوجـة وزوجـة للـزوج ، وهـذا وعـد 

د بـه أو للرجـل زوجـة يسـعد ـا ، وجل ، وعـد مـن القـادر الـذي يقـدر علـى أن يبعـث للمـرأة زوجـا تسـع من اهللا عز

وهو وعد حق وصدق ألن الواعد به من ؟ اهللا الـذي ال خيلـف امليعـاد علـى كـل شـيء قـدير ؛ لكـن أحيانـا يتخلـف 

(( وكـان اهللا واسـعا حكيمـا )) (( هذا بشـك اإلنسـان وعـدم ثقتـه وإميانـه فيحصـل هـذا املـانع وال يتحقـق املوضـوع 



، (( ربنــا وســعت كــل شــيء رحمــة علمــا )) يــع الصــفات ، واســع يف علمــه أي ذو ســعة عظيمــة يف مج واســعا ))

، واســع يف حكمتــه ؛ وهلــذا قــرن احلكمــة بــه ، واســع يف مسعــه  (( إن اهللا علــى كــل شــيء قــدير ))واســع يف قدرتــه 

(( وهللا المشـرق والمغـرب فأينمـا تولـوا فـثم وواسـع يف إحاطتـه حييطـه بكـل شـيء  وجـل بصره ويف كـل صـفاته عـز

ذو  (( حكيمـا ))املهم أنه جل وعال واسع مبعىن الكلمة على أوسـع مـا يكـون ؛  اهللا إن اهللا واسع حكيم ))وجه 

؟ وحكم ، ذو حكمة وحكم ؛ فهو الذي له احلكم الكوين والشرعي وهو الذي له احلكمـة الصـورية  حكمة وأيش

 (( إن الحكـم إال هللا ))وجـل  أو الغائية ؛ أفهمتم هذا ؟ لكن اإلخـوان اجلـدد ال يفهمـون هـذا ، أو احلكـم هللا عـز

لقـه فهـو شـرعي ، هـذا الضـابط ، وجل كوين وشرعي ، فما قضاه يف خلقه فهـو كـوين ، ومـا شـرعه خل حكم اهللا عز

 (( حرمــت علــيكم الميتــة ))وجــل  احلكــم الكــوين مــا قضــاه اهللا يف خلقــه واحلكــم الشــرعي مــا شــرعه اهللا خللقــه عــز

هــذا حكــم شــرعي ، كــذا ؟ طيــب ، خلــق الســموات واألرض ، هــذا حكــم كــوين ؛ أمــا املثــال لــنفس احلكــم ــذه 

وهــذا حكــم شــرعي ،  (( ذلكــم حكـم اهللا يحكــم بيــنكم ))متحنــة قــال: املـادة فقــول اهللا تبــارك وتعـاىل يف ســورة امل

(( أفحكـم وهـذا حكـم شـرعي ، هـذا شـرعي  (( أفحكـم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـن مـن اهللا حكمـا ))وقال: 

(( لــن أبــرح األرض حتــى ، وقــول أخــي يوســف  الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن اهللا حكمــا لقــوم يوقنــون ))

؟ كـــوين وشـــرعي ؛ هـــذا  (( ألـــيس اهللا بـــأحكم الحـــاكمين ))هـــذا كـــوين ؛  اهللا لـــي )) يـــأذن لـــي أبـــي أو يحكـــم

(( ومــا احلكمــة هــذه قــد تكــون الشــيء حكمــة يف صــورته الــيت خلقهــا اهللا عليهــا وقــد تكــون حكمــة يف الغايــة منــه 

خلـق اإلنسـان  هـذه حكمـة لبيـان الغايـة احلميـدة ، لبيـان الغايـة احلميـدة يف خلقت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون ))

هــذه حكمــة صــورية مبعــىن مــا هــو صــورية لــيس هلــا معــىن ، (( لقــد خلقنــا اإلنســان فــي أحســن تقــويم )) واجلــن ، 

وجل ، ارتفاع الشمس ذه املقـدار ارتفـاع القمـر  صورية يعين كونه على هذه الصورة املعينة هذه من حكمة اهللا عز

ه كلــه مــن احلكمــة الصــورية يعــين أنــه كــان علــى هــذه الصــورة هــو ــذا املقــدار تعاقــب الليــل والنهــار علــى هــذا الوجــ

: حكمـة يف الشـرع ، حكمـة يف القـدر ، حكمـة يف الصـورة ؛ فعلى هذا نقول الصور هنا أربعـة احلكمة ولو اختلف

وجــل ال ميكــن أن حيــدث شــيئا ولــو أعظــم الشــرط وأعظــم  ، حكمــة يف الغايــة ؛ إذا آمنــت ــذا علمــت أن اهللا عــز

حلكمة ، هذه احلروب اليت وقعت واليت تقع اآلن كلها حلكمة ، وإذا آمنا بذلك صربنا وانتظرنـا الفـرج ،  الطلب إال

هـذا  أو نسـخر أو نقـول لـيس فيـه حكمـة ، ال ، جيـب أن نـؤمن بـأن ذلـك  رج بـإذن اهللا ، ال نقـول واهللاوحيصل الفـ

أمرنـا اهللا بشــيء أو انـا عــن شـيء حــىت وإن  حلكمـة وقـدر اهللا وقــدر اهللا الشـك أنــه حبكمـة ؛ كــذلك يف الشـرع إذا 

وجـل الشـياطني  كنا ال نعلم حكمته جيب أن نعلم أن له حكمة ألن هذا من مقتضى اسم احلكيم ، خلـق اهللا عـز

وسلطها على من شاء من عبـاده ، وخلـق اهللا الشـر ، واألمـراض ، والفقـر وغـريه هـل هـذا حكمـة ؟ حكمـة الشـك 



در شـــيئا إال حلكمـــة فنرضـــى ونســـلم ؛ واحلقيقـــة أن عـــدم الرضـــى بالقـــدر يعـــين الطعـــن يف ؛ ألننـــا نعلـــم أن اهللا ال يقـــ

حكمة اهللا ؛ ففائدة علم اإلنسان حبكمة اهللا أنـه يرضـى ويسـلم ويعلـم أن مـا شـرعه اهللا فهـو حـق وأن مـا قـدره فهـو 

مـن ســعته وكـان اهللا واســعا (( وإن يتفرقـا يغــن اهللا كـال فوائــد اآليـة:  حـق وحينئـذ يستسـلم متامــا للقضـاء والقـدر .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل التفريق بني الزوجني يف حـال عـدم التوافـق ؛ وجـه ذلـك أن اهللا  . عليما ))

ال إىل وهــذا هــو احلــق أننــا إذا مل جنــد ســبي (( وإن يتفرقــا يغــن اهللا كــال مــن ســعته ))وعــد علــى التفــرق خــريا فقــال: 

بينهما فإن السـبيل الوحيـد هـو التفريـق ليسـعد كـل منهمـا يف حياتـه ؛ ولنـا دليـل علـى هـذا  اإلصالح بني الزوجني و

من السنة جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن مشـاس ـ رضـي اهللا عنـه مـن املبشـرين باجلنـة يعـين مقامـه رفيـع ـ جـاءت إىل 

أو قالت ال أعتـب عليـه يف خلـق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالت يا رسول اهللا ثابت بن قيس ال أعيب 

وال دين ، رجل مستقيم يف خلقه مستقيم يف دينه ، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم واملراد بـالكفر كفـر العشـري يعـين 

بــأن ال تقــوم بواجبهــا لكراهتهــا لــه تكرهــه كرهــا عظيمــا ، فقــال هلــا : أتــردين عليــه حديقتــه ؟ ويــش احلديقــة ؟ املهــر 

لكـــن اهللا أعلـــم إن البســـاطني رخيصـــة يف ذلـــك الوقـــت حـــىت ال حتـــتج النســـاء علينـــا فتقـــول أمهرهـــا حديقـــة بســـتانا 

البسـتان يســوي ماليــني ، قـال أتــردين عليــه حديقتـه ؟ قالــت نعــم يـا رســول اهللا ، فقــال الرسـول صــلى اهللا عليــه وآلــه 

اء وقــال إنــه إذا قالــت وســلم لثابــت اقبــل احلديقــة وطلقهــا تطليقــة فقبلــه وطلقهــا ؛ وقــد ذهــب إىل هــذا بعــض العلمــ

املرأة أنا ال أستطيع البقاء مع الزوج إطالقـا وإن أبقيتمـوين معـه أحرقـت نفسـي قـال إن القاضـي يلـزم الـزوج بـالطالق 

ـــة إىل أن التفـــرق أوىل  ـــد مـــن الصـــواب واهللا تعـــاىل أشـــار يف هـــذه اآلي ـــيس ببعي ـــه مهـــره ، وهـــذا القـــول ل إذا ردت علي

وجل بعباده أن املـرأة والرجـل إذا انكسـرا بـالفراق بينهمـا  رمحة اهللا عزومن فوائدها:  وأحسن ألن اهللا وعد به خريا .

ومـن فوائـدها: سـد بـاب اليـأس علـى الـزوجني املتفـرقني مـن رمحـة اهللا ،  .(( يغن اهللا كال من سعته )) ... باإلغناء 

إشــارة إىل أن ســعة اهللا واســعة وأال  (( مــن ســعته ))ومل يقــل: يغــن كــال فقــط ، قــال:  (( مــن ســعته ))حيــث قــال: 

تيـــأس حـــىت لـــو اســـتبعدت مـــن أن اهللا يبـــدلك خـــريا منهـــا أو أن اهللا يبـــدهلا خبـــري مـــن زوجهـــا فـــال تســـتغرب ألن اهللا 

(( وكــان اهللا واســعا ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل واســع وحكــيم ؛ لقولــه:  ســيغنيكما مــن أي شــيء ؟ مــن ســعته .

من فوائدها: أن هذه السعة اليت وعد اهللا باإلغناء منها مبنية علـى حكمـة ، وكـأن و  وهذه من حكمته . حكيما ))

هذا واهللا أعلم إشارة إىل أنه لو ختلـف هـذا املوعـود فإنـه لـن يتخلـف إال حلكمـة وأحيانـا مينـع اهللا سـبحانه وتعـاىل مـا 

ظيمــة ، مــا هــي ؟ أن هــذا الــذي حيــب ملصــلحة عظيمــة ، أحيانــا يبتليــه مبــا ميــأل قلبــه مهــا وغمــا دائمــا لكــن حلكمــة ع

كلــه يكفــر اهللا بــه عنــه ، وحنــن نعلــم أن الــدنيا متشــي وينســى اإلنســان مــا حصــل لــه وغــم و  يصــيبه اإلنســان مــن هــم 

وجل ؛ وهلذا ملا أخرب النيب عليـه الصـالة والسـالم أن احلمـى تكفـر الـذنوب قـال  لكن جيد أجره وفائدته عند اهللا عز



ـ يا رسول اهللا ولكـن إذا ابتليـت حبمـى ال متنعـين عـن الصـالة مـع اجلماعـة وال فعـل له أحد الصحابة ونست من هو 

اخلــري فهــل يكفــر اهللا بــه عــين ؟ قــال نعــم ، فســأل اهللا عزوجــل أن يبتليــه بــاحلمى لكنهــا ال متنــع مــن صــالة وال صــيام 

يــة فــإن العافيــة أوســع مــن يعــين وال خــري ألجــل أن تكفــر عنــه ؛ ولكــن هــذا مــن اجتهــاده واألوىل أن تســأل اهللا العاف

فإننــا نعلــم أنــه  (( يغــن اهللا كــال مــن ســعته ))العقوبــة ؛ لكــن علــى كــل حــال إنــه إذا ختلــف املوعــود يف قولــه تعــاىل: 

ومـــن فوائـــدها: إثبـــات  ختلـــف حلكمـــة عظيمـــة قـــد جيـــد اإلنســـان مثراـــا يف املســـتقبل إمـــا يف الـــدنيا وإمـــا يف اآلخـــرة .

لى هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجيـة وهـي: الرضـا بقضـاء اهللا وشـرع اهللا ، ترضـى ويتفرع ع وجل . احلكمة هللا عز

ألنك تعلم أن هذا عـن حكمـة حـىت وإن كـان فيـه فـوات مالـك أو ولـدلك فـاعلم أنـه حلكمـة وأنـت إذا آمنـت ـذا 

 لــه اهللا تعــاىل فســوف يســهل عليــك كــل مصــيبة ، كــل مصــيبة تســهل عليــك إذا علمــت أمنــا مــا أصــابك مــن اهللا وأن

  حكمة عظيمة فيما يقدر .

هـــل هـــي ســـببية والفعـــل بعـــدها منصـــوب أو فـــاء  (( فتـــذروها كالمعلقـــة ... ))لفـــاء يف قولـــه تعـــاىل: اال الســـائل :

  العطف والفعل بعدها جمزوم ؟

هــل هــي فــاء الســببية والفعــل بعــدها منصــوب أو فــاء  (( فــذروها ))مــا تقولــون يــا إخــوان الفــاء يف قولــه:  الشــيخ :

العطف و الفعل بعدها جمزوم ؟ منصوب يا شيخ ؛ القول األول ؟ نعم ، قوالن ؛ الظاهر أا منصوبة يـا أخ هدايـة 

اهللا وال تذروها بسبب ترككم إياها ، فال متيلـوا كـل امليـل فبسـبب مـيلكم كـل امليـل تـذروها كاملعلقـة يعـين مبنيـة علـى 

  سبق . ما

  ؟ (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  هذا الغالب . ناء بدل املفعول الغالب إنه يكونلكن اإلغ الشيخ :

هل يف حديث ثابت بن قيس بن مشاس أمره صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـأن يقبـل احلديقـة ويطلقهـا يعـين  السائل :

  فاعة كما حصل مع بريرة ؟أمر إلزام أو هو ش

ال ، بريــرة ومغيــث قالــت لــه بريــرة أتــأمرين فســمعا وطاعــة أتشــري فعلــي فــال حاجــة يل فيــه ؛ لكــن هنــا علــم  الشــيخ :

  الرسول عليه الصالة والسالم علم أنه لن تصلح احلال بينهما فأمره أمر إلزام .

   الزوجني وهل تدخل املرأة يف هذا ؟إذا كان الزوج ذميم اخللق فهل هذا سبب يف الفرقة بني السائل :

؛   تسـتطيع إطالقــا النظــر إليــه وال أوال نقــول إذا كــان ذميمـا اخللقــة فــإذا كانــت ال تسـتطيع النظــر إليــه ، ال  الشـيخ :

كما أن اخللق أيضا عيب عظيم وهلذا قالـت ال أعيـب عليـه يف اخللـق وال ديـن ، وهـذا يـدل أيضـا علـى أن املـرأة إذا 

  لق ودين فلها سؤال الطالق .عابت زوجها خب



  إذا كانت املرأة ال تريد زوجها أبدا ولكن والده أن يرجعها إليه فهل تسقط واليته ؟ السائل :

،  أي نعم يعين هذا يقع كثريا يكون األب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها علـى كـل حـال وهـي ال تريـد أبـدا الشيخ :

  ىل القاضي .األب ، نأيت إنقول ينفصل الزوج بالقاضي 

  املرأة اليت عقد عليها ومل يدخل ا فهل جيب العدل هلا ؟ السائل :

والعــرف أنــه  (( عاشـروهن بــالمعروف )) :ال ؛ ألن اهللا تعــاىل أمـر بالعــدل لكــن قـال اهللا يف القــرآن الكــرمي الشـيخ :

  إذا مل يدخل عليها فليس هلا قسم .

وهللا ما في السماوات وما في األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتـاب مـن  ؛ ((أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم 

وهللا مـا قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا وإن تكفروا فإن هللا ما في السماوات وما في األرض وكان اهللا غنيا حميدا 

 ذلـك على اهللا وكان بآخرين ويأت الناس أيها يذهبكم يشأ في السموات وما في األرض وكفى باهللا وكيال إن

  . )) بصيرا سميعا اهللا وكان واآلخرة الدنيا ثواب اهللا فعند الدنيا ثواب يريد كان قديرا من

(( ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلوا بـــين أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ ســـبق لنـــا أن تكلمنـــا علـــى قـــول اهللا تعـــاىل: 

  وبينا فوائدها ؟  النساء ولو حرصتم ... ))

  اآلية تناقض ما سبق يف أول السورة ؟فهل هذه  الشيخ :

  ال الطالب :

   ال تناقضها ؛ كيف اجلمع ؟  الشيخ :

      ال حرج عليه يف اجلمع بني املرأتني الطالب :

  توافقون على ذلك ؟  الشيخ :

   نعم . الطالب :

   ؟ (( وإن تحسنوا وتتقوا ))ويف اآلية اليت قبلها:  (( وإن تصلحوا وتتقوا ))قوله:  الشيخ :

ثانيـــا االحـــرتام بينهمـــا فيحصـــل بينهمـــا شـــقاق فيحتـــاج أن   (( وإن تحســـنوا وتتقـــوا ))يف اآليـــة الثانيـــة  الطالـــب :

  يصلح بينهما ؛ أما اآلية األوىل ... الشقاق فيحتاج اإلحسان ، 

  واملقام مقام اإلحسان . الشيخ :

  يشري إىل ؟  ما (( وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  يعين فيه إشارة إىل أنه إذا مل ميكن االتفاق فالتفرق أوىل . الشيخ :

  ومل يقل: من عنده ؟ (( من سعته ))وجل:  ملا قال اهللا عز الشيخ :



  ؛ حىت يدل على العطاء  الطالب :

  (( يغن اهللا كال من سعته )) .فقال: نكدة  أشفق تكون عيشته ألنه من الشيخ :

 أن وإيـاكم قـبلكم مـن الكتـاب أوتـوا الـذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات في ما (( وهللاتفسري اآلية: 

ــا اهللا وكــان األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا هللا فــإن تكفــروا وإن اهللا اتقــوا مث نبــدأ الــدرس  حميــدا )) . غني

((  أوتوا الكتـاب مـن قـبلكم وإيـاكم ... ))(( وهللا ما في السموات وما في األرض ولقد وصينا الذين اجلديد 

(( هللا مـا فـي السـموات هذه تقدم لنا مرارا أمثاهلا وفيها أن تقدمي اخلبـري  وهللا ما في السموات وما في األرض ))

وجل ، وملك السـموات واألرض يشـمل مـا فيـه مـن األعيـان و ... وغـري ذلـك  يفيد احلصر وأنه خاص باهللا عز ))

يشـــاركه يف أحـــد ؛ وهلـــذا ال ميكـــن ألحـــد أن يتصـــرف يف شـــيء مـــن هـــذه الســـموات واألرض إال  ، كلـــه ملـــك هللا ال

(( ولقـــد وصـــينا الـــذين أوتـــوا الكتـــاب مـــن قـــبلكم بـــإذن اهللا عزوجـــل اإلذن الكـــوين أو اإلذن الشـــرعي ؛ يقـــول: 

لعبـادة وهـي أيـش ؟ التقـوى ملا ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملـك الواسـع العـام ذكـر مـا يتعلـق باأللوهيـة وا وإياكم ))

الوصـية هـي العهـد بالشـيء مـع التأكيـد يعـين لـيس  (( ولقد وصينا الذين أوتـوا الكتـاب )) (( وصـينا ))، فقـال: 

جمرد أن أقول يا فالن افعل كذا وكذا ، ليس هذا وصية ؛ بل إذا قيل وصى مبعىن أنه عهد إليه بالشـيء مـع التأكيـد 

أوتــوا الكتــاب مــن هــم ؟ قيــل: اليهــود والنصــارى ؛ ولكــن الصــحيح أــا  لكم ))(( الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــب؛ 

(( أعـم وأن كـل مـن أنـزل اهللا إليـه كتابـا فقـد وصـاه بـالتقوى ومـن املعلـوم أن كـل رسـول معـه كتـاب كمـا قـال تعــاىل: 

يهود والنصــارى بــل  إذا فــأوتوا الكتــاب ال ختــتص بــال لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معــه الكتــاب والميــزان ))

أن هنــــا يســــميها النحويــــون تفســــريية  (( أن اتقــــوا اهللا ))كــــل مــــن آتــــاه اهللا الكتــــاب وصــــاهم اهللا تعــــاىل بــــالتقوى 

وعالمتها أن تأيت بعد ما تضمن معـىن القـول دون حـروف ، إذا أتـت أن بعـد فعـل تضـمن معـىن القـول دون حروفـه 

(( ولقــد وصـينا الــذين أوتــوا ل حملهـا أي فهــي تفسـريية ، وهنـا فأعرـا علـى أــا تفسـريية ، وإن شــئت فقـل: مـا حــ

كأا تفسري ملا أوصى بـه اهللا سـبحانه وتعـاىل   (( اتقوا اهللا ))أي اتقوا اهللا ، فتكون  الكتاب من قبلكم وإياكم ))

هنـا لـو قـال قائـل:  (( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا ))من قبلنا وهذه األمة ؛ 

ألــيس مــن املمكــن أن يقــال: ولقــد وصــيناكم والــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم حــىت ال ينفصــل  (( وإيــاكم ))قــال 

كــان مقتضــى الرتتيـب الــزمين أن يقــدموا كمــا أن مــن ســبق الضـمري ؟ قلنــا: بلــى ؛ لكــن ملــا كـان هــؤالء ســابقني علينــا  

كـان   (( يخرجـون الرسـول وإيـاكم ))تصال الضمري مثـل قـول اهللا تعـاىل: غريه يف املرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن ا

لقائــل يقــول: ملــا مل يكــن الكــالم : خيرجــونكم والرســول ؟ ألنــه ال فصــل مــع إمكــان الوصــل كمــا قــال ابــن مالــك يف 

هكـذا لكـن فنقول نعم يف اإلمكان أن يكـون  األلفية: ويف اختيار ال جييء املنفصل    إذا تأتى أن جييء املنفصل ؛



(( يخرجـــون الرســـول نفـــوت الغايـــة ؛ فهنـــا الـــذين أوتـــوا الكتـــاب ليســـوا أفضـــل منـــا ولكـــنهم أســـبق منـــا زمنـــا ، ويف 

تقــدير الرتبــة فــذكر الرســول عليــه الصــالة والســالم لــئال يكــون تابعــا لغــريه فيقــال: خيرجــونكم والرســول ؛  وإيــاكم ))

هذا ما أوصى بـه اهللا عزوجـل األولـني واآلخـرين  اتقوا اهللا ))(( الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يقول: 

، وتقوى اهللا مرت علينا أيضا كثريا مرارا وتكرارا على أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعـل أوامـره واجتنـاب نواهيـه ؛ 

أعـدت للكـافرين  (( واتقوا النـار التـيالتقوى أحيانا تضاف إىل اهللا كما هنا وأحيانا تضاف إىل املخلوقات مثل: 

وليسـت التقـوى املضـافة إىل غـري اهللا   (( واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلـى اهللا ))، وأحيانا تضـاف إىل الـزمن مثـل:  ))

وجـل ؛ أمـا اتقـاء النـار واتقـاء  كـالتقوى املضـافة إىل اهللا ألن التقـوى املضـاف إىل اهللا تقـوى مـع عبـادة وتـذلل هللا عـز

فهــذا مثــل اتقاءنــا للســـباع والــذئاب ومــا أشــبه ذلــك أي أننــا خنــاف خوفــا طبيعيـــا ال  اليــوم الــذي ترجــع فيــه إىل اهللا

خــوف عبــادة وال تقــوى عبــادة ؛ ويف األثــر " اتــق شــر مــن أحســنت إليــه " اتــق شــره لــيس هــذا تقــوى عبــادة ؛ فكــل 

ن اإلنســان يتقــي تقــوى تضــاف إىل غــري اهللا فليســت تقــوى عبــادة ، والتقــوى املضــافة إىل اهللا تقــوى العبــادة مبعــىن أ

يعـين ولـن  (( وإن تكفـروا فـإن هللا مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض )) وجل حمبة له وتعظيما لـه . خمالفة اهللا عز

وجـل ألنـه غـين عـنهم ويف احلـديث القدسـي حـديث أيب ذر  تضروا اهللا ، إذا كفر كل اخللق فإم لـن يضـروا اهللا عـز

و أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل واحـد املشهور أن اهللا تعاىل قال: ( يـا عبـادي لـ

مـــنكم مـــا نقـــص ذلـــك مـــن ملكـــي شـــيئا ) وأي شـــيء يـــنقص اهللا ؟ الطاعـــة تنفـــع مـــن ؟ صـــاحبها ، والســـيئة تضـــر 

(( وإن تكفـروا فـإن هللا مـا ؛ وهلـذا قـال: وجـل فـإن ال يتضـرر باملعصـية وال ينتفـع بالطاعـة  صاحبها ؛ أما الـرب عـز

مــر علينــا أيضــا مــرارا  (( وكــان اهللا غنيــا حميــدا ))فهــو غــين عــنهم أمجعــني ؛  ســموات ومــا فــي األرض ))فــي ال

وتكـــرارا أن كـــان يف مثـــل هـــذا الرتكيـــب تفيـــد الثبـــوت واالســـتمرار واتصـــاف املوصـــوف فيهـــا يعـــين اتصـــاف امسهـــا يف 

والغين هو من عنده غنا يسـتغين بـه عـن غـريه ومل يزل غنيا محيدا ،  (( كان اهللا غنيا حميدا ))الصفة املضافة إليه ، 

، واحلميد مبعىن احملمـود ؛ فهـو غـين حيمـد علـى غنـاه ؛ وهـل كـل غـين حيمـد علـى غنـاه ؟ ال ، الغـين البخيـل كـالفقري 

متامــا بــل أســوء حــاال مــن الفقــري ألن الغــين البخيــل يــذم والفقــري ال يــذم ؛ لكــن الغــين احلميــد مبعــىن الــذي ينفــع غــريه 

ا هــو احملمـــود ، فــاهللا ســـبحانه وتعــاىل غـــين بذاتـــه عــن مجيـــع املخلوقــات مث إنـــه محيــد مبـــا يفعلــه بعبـــاده مـــن بغنــاه هـــذ

اخلريات والنعم ودفع النقم وغـري ذلـك ؛ محيـد هنـا هـل جنعلهـا مبعـىن حامـد أو مبعـىن حممـود ؟ كالمهـا ، نعـم مبعنامهـا 

قلنــا وأي ضــرر يف اســتعمال املشــرتك يف عنيــني ؟  فــإن قــال إنســان: ألــيس هــذا مــن اســتعمال املشــرتك يف م مجيعــا .

الصـاحل ملعنيـني علـى وجـه احلقيقـة مثـل كلمـة " عـني  معنيني إذا كان ال منافاة بينهما ؛ املشـرتك معنـاه أيـش ؟ اللفـظ

  " تطلق على الذهب ،



  فتى مثل نص الصيف ميزت مضاربه   أنا الدان أم نعتان أم ينبني لنا                  

فالذهب يسمى العني ؛ املاء اجلاري يسمى عينا حقيقة ؛ العني الباصرة تسمى عينا حقيقـة ؛ هنـا لـو جـاءت كلمـة 

لقلنــا إذا مل أن جيتمعهــا أمــا إذا أمكــن فنحملهــا ؛ هنــا محيــد فعيــل عــني هــل ميكــن أن حتملهــا علــى املعــاين الثالثــة ؟ 

ح ، مسيع مبعـىن سـامع ؛ هـل نسـتعمل محيـد هنـا مبعـىن حممـود تأيت مبعىن فاعل وتأيت مبعىن مفعول ، جريح مبعىن جمرو 

ومبعىن حامد ؟ اجلواب: نعم ؛ فإذا اعرتض علينا معرتض وقال هـذا مـن بـاب اجتمـاع املشـرتك يف املعنيـني قلنـا وأي 

مــه ضـرر يف ذلـك إذا كـان معنيـان ال يتنافيـان ، إذا هـو محيـد احملمــود ، حممـود علـى صـفاته الكاملـة حممـود علـى إنعا

على أفعاله الدائرة بني العدل واإلحسان ، هو أيضا حامد ملن ؟ ملن يستحق محـدا لعبـاده ؛ وهلـذا يثـين اهللا سـبحانه 

 فـــي مـــا (( وهللافوائـــد اآليـــة:  وتعـــاىل علـــى مـــن يســـتحق الثنـــاء مثـــل األنبيـــاء و الرســـول واألتقيـــاء ومـــا أشـــبه ذلـــك .

 فـإن تكفـروا وإن اهللا اتقـوا أن وإيـاكم قـبلكم مـن لكتـابا أوتـوا الـذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات

يف هــذه اآليــة فوائــد ؛ منهــا: عمــوم ملــك اهللا  . حميــدا )) غنيــا اهللا وكــان األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا هللا

ومـن فوائـدها: اختصـاص امللـك العـام بـاهللا  . (( وهللا ما في السموات وما فـي األرض ))سبحانه وتعاىل ؛ لقوله: 

سواء كان عاما من مشوله باألعيان أو من مشوله باألفعال ، بشـموله لألعيـان يعـين كـل املوجـودات ملـك هللا ؛ مشـول 

باألفعــال أنــه يفعــل يف هــذه املوجــودات مــا يشــاء ؛ هــل يثبــت مثــل هــذا ألحــد مــن املخلــوقني ؟ ال ، ال يوجــد أحــد 

وال يف األفعـــال والتصـــرفات ؛ ألن ملكـــي أنـــا حمصـــور ال متلكـــه أنـــت وملـــك أنـــت حمصـــور ال  مشـــول يف املوجـــودات

ومـن  أملكه أنـا ، مث ملكـي ملـا أملـك هـل هـو ملـك جلميـع التصـرفات أتصـرف فيـه كمـا أشـاء ؟ ال ، ملـك حمـدود .

ينا الـذين أوتـوا الكتـاب (( ولقـد وصـأمهية تقوى اهللا عزوجـل ؛ ملـاذا ؟ ألنـه أوصـى ـا األولـني واآلخـرين فوائدها: 

فــإن قــال قائــل: التقـوى تكــون بفعــل األوامــر واجتنـاب النــواهي ؟ قلنــا نعــم ،  .مـن قــبلكم وإيــاكم أن اتقــوا اهللا )) 

والـرب كـل مــا أمـر اهللا بـه فهـو بـر ؟ فـاجلواب: أن بعــض  (( وتعـاونوا علــى البـر و التقـوى ))فمـا اجلـواب عـن قولـه: 

فــردت ومعــىن إذا اقرتنــت بغريهــا ، فــالتقوى إذا انفــردت تشــمل الــرب والــرب إذا انفــرد الكلمــات يكــون هلــا معــىن إذا ان

    يشمل التقوى ، وإذا اجتمعا صار الرب فعل األوامر والتقوى ترك النواهي .



 وإيـاكم قـبلكم مـن الكتـاب أوتوا الذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات في ما (( وهللاتتمة فوائد اآلية: 

فـإن قـال قائـل:  . حميـدا )) غنيـا اهللا وكـان األرض فـي ومـا السـماوات فـي ما هللا فإن تكفروا وإن اهللا اتقوا أن

(( وتعـاونوا علـى البـر و التقـوى التقوى تكون بفعل األوامر واجتناب النواهي ؟ قلنا نعم ، فما اجلواب عن قولـه: 

والــرب كــل مــا أمــر اهللا بــه فهــو بــر ؟ فــاجلواب: أن بعــض الكلمــات يكــون هلــا معــىن إذا انفــردت ومعــىن إذا اقرتنــت  ))

 والرب إذا انفرد يشمل التقوى ، وإذا اجتمعا صار الرب فعل األوامـر والتقـوى بغريها ، فالتقوى إذا انفردت تشمل الرب

ومـن فوائـدها: أن  وائد أمهية التقوى ألن اهللا أوصى ا األولـني واآلخـرين .، وهنا مجلة معرتضة يقول ف ترك النواهي

ومــن  ومــا فــي األرض )) . (( وإن تكفــروا فــإن هللا مــا فــي الســمواتخمالفــة التقــوى ال تضــر اهللا شــيئا ؛ لقولــه: 

فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا ؛ ومها: الغين واحلميد ، فستفاد منهـا إثبـات صـفتني مـن صـفات اهللا وهـو الغـىن 

ويســـــتفاد مـــــن ضـــــم أحـــــدمها لآلخـــــر فائـــــدة االنضـــــمام ألن الغـــــىن وحـــــده كمـــــال واحلمـــــد وحـــــده كمـــــال  واحلمـــــد .

 (( وهللا ما في السموات ومـا فـي األرض وكفـى بـاهللا وكـيال ))اآلية: تفسري  واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى .

هــذا تكــرار لكنــه تكــرار مهــم ، األول بيــان  (( وهللا مــا فــي الســموات ومــا فــي األرض ))وجــل:  مث قــال اهللا عــز .

التحـذير  والثـاين بيـان مراقبتـه خللقـه ، فاآليـة األخـرية تتضـمن (( وكـان اهللا غنيـا حميـدا ))وجل عن خلقه  غناه عز

 (( وهللا ما في السـموات ومـا فـي األرض وكفـى بـاهللا وكـيال ))من املخالفة واألوىل تتضمن األمر باملوافقة ؛ قال: 

(( وهللا مـا فوائـد اآليـة:  الوكيل هو املراقب املتصرف ؛ وهلذا يكـون وكيـل اإلنسـان متصـرفا فيمـا وكـل فيـه مراقبـا لـه .

ويف هـذه  ففـي هـذه اآليـة: عمـوم ملـك اهللا كمـا يف األوىل . وكـيال )) .في السموات وما فـي األرض وكفـى بـاهللا 

فـإن قـال قائـل: الوكيـل عـادة أدىن رتبـة  . (( وكفـى بـاهللا وكـيال ))قولـه: ؛ لوجـل لعبـاده  اآليـة: كمـال مراقبـة اهللا عـز

الــذي يتصــرف للغــري مـن املوكــل فكيــف نقــول إن اهللا وكيـل ؟ قلنــا: الوكيــل الــذي هـو عــادة أدىن رتبــة مــن املوكـل هــو 

بأمر الغري ، أو ال ؟ وكيلك أدىن منك مرتبـة ألنـه يتصـرف لـك بـأمرك فهـو دونـك ؛ أمـا الوكيـل الـذي مبعـىن املراقـب 

؛ ففــي اآليــة أعمــاهلم  علــيهم فــإن مرتبتــه تكــون أعلــى مــن املراقــب ألن ســبحانه وتعــاىل يراقــب مجيــع العبــاد وحيصــي

(( إن يشـأ يـذهبكم أيهـا وجـل:  مث قـال اهللا عـز يها الكفاية عن كل مراقبـة .وجل وأا ف أيضا كمال مراقبة اهللا عز

اجلملــة ال ختفــى علينــا مجيعــا أــا  (( إن يشــأ يــذهبكم )) . النــاس ويــأت بــآخرين وكــان اهللا علــى ذلــك قــديرا ))

(( إن يشـأ يـذهبكم أيهـا النـاس ))  مجلة شرطية وفعل الشرط وجوابه كالمها فعـل مضـارع ؛ وهلـذا جـاءا جمـزومني ؛

هــذه منــادى صــدر اهللا ذلــك  (( أيهــا النــاس ))مبعــىن يعــدمكم حــىت ال تكونــوا يف الوجــود ؛ وقولــه: (( يــذهبكم )) 

وجـل  بـآخرين يتقـون اهللا عـز (( ويـأت بـآخرين ))هذه اجلملة بالنداء للتنبيه ، والناس هنا يشمل الكـافر واملـؤمن ؛ 

وهذا ديـد مـن  (( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم ))كقوله تعاىل:   ويقومون بأمره ، وهذا



أي علـــى  وكـــان اهللا علـــى ذلـــك قـــديرا )) (( كـــان اهللا علـــى ذلـــك )) ((وجـــل أن خيـــالف أوامـــره أحـــد ؛  اهللا عـــز

القـدرة وصـف يـتمكن بـه  إذهابكم واإلتيان بآخرين قديرا ، والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعـل بـال عجـز ،

ضـعف ؛ الـدليل علـى هـذا أن القـدرة ضـدها  الفاعل من الفعل بال عجز ، والقـوة وصـف يـتمكن بـه مـن الفعـل بـال

ــم جعــل مــن بعــد العجــز والقــوى ضــدها الضــعف ؛ لقــول اهللا تبــارك وتعــاىل:  (( اهللا الــذي خلقكــم مــن ضــعف ث

(( وما كان اهللا ليعجزه مـن شـيء فـي السـموات : وقال تعـاىل ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ))

(( إن يشـــأ ومل يقـــل: عليمـــا قويـــا ألن الـــذي يقابـــل العجـــز هـــو القـــوة ؛  وال فـــي األرض إنـــه كـــان عليمـــا قـــديرا ))

إذا أردنـا أن نعـرب آخـرين  يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان اهللا علـى ذلـك قـديرا )) (( يـأت بـآخرين ))

شيء ؟ ما حذف شيء ؛ حذف شـيء ؟ نعـم ؛ ويـش  (( بآخرين ))حذف من هذه الكلمة هل  فكيف نعرا ؟

التقــدير ؟ بقـــوم آخـــرين ؛ إذا التقـــدير الــذي حـــذف هنـــا املوصـــوف أو الوصـــف ؟ املوصــوف ؛ هـــذا عليـــه قـــول ابـــن 

  مالك رمحه اهللا:

  عقل   يجوز حذفه وفي النعت يقي  وما من المنعوت والنعت                      

 (( وكــان اهللا علــى ذلــك قــديرا )) وغريهــا ، والنعــت قليــل . (( إن اعمــل ســابغات ))املنعــوت حيــذف كثــريا مثــل 

وعلـــى غـــريه ؟ وعلـــى غـــريه أيضـــا ، والتقـــدمي هنـــا ال يـــدل علـــى احلصـــر ولكـــن تقدميـــه بتأكيـــد قدرتـــه عليـــه وهـــو حمـــل 

فوائـد اآليـة:  ملعمول لألمهيـة ومـر علينـا قريبـا مثلـه .اخلصومة بني املنكرين للقدرة وبني املثبتني للقدرة ؛ فلذلك قدم ا

يف اآليــة فوائــد ؛ منهــا: إثبــات  . قــديرا )) ذلــك علــى اهللا وكــان بــآخرين ويــأت النــاس أيهــا يــذهبكم يشــأ (( إن

وهــل املشــيئة ثابتــة هللا هــل هــي مشــيئة مطلقــة جمــردة عــن (( إن يشــأ يــذهبكم )) املشــيئة هللا ؛ تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

و هي مشيئة مقرونة باحلكمة ؟ الثاين ، كل شيء علقه اهللا باملشيئة فاملراد املشيئة اليت تقتضـيها احلكمـة ؛ احلكمة أ

فــدل ذلــك علــى أن  (( ومــا تشــاءون إال أن يشــاء اهللا إن اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))الــدليل قولــه تبــارك وتعــاىل: 

وجــل أنــه قــادر علــى أن يــذهب النــاس مجيعــا  ة اهللا عــزومــن فوائــدها: بيــان قــدر  مشــيئة اهللا مقرونــة بــالعلم واحلكمــة .

ويأت بآخرين ؛ وتعلمون أن نوحا عليه الصالة والسالم هو األب الثاين للبشرية ألن اهللا تعـاىل أهلـك قومـه إال مـن  

 كانوا معه وقد قال املؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهـم أوالد لنـوح وأن أوالد نـوح سـام وحـام ويـافس ، هـؤالء

وعمـــرت  الثالثــة تفــرع مـــنهم بنــو آدم بعـــد أن أغــرق اهللا أهـــل األرض ؛ فهنــا أذهـــب اهللا أهــل األرض وأتـــى بــآخرين

ومن فوائـدها: إثبـات قـدرة اهللا  األرض بساكنيها إىل أن بعث حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فكان خامت األنبياء .

وجـل علـى إعـدام املوجـود ؟ نعـم ، ألنـه شـيء  در عـزهل هـو قـا على كل شيء ، كل شيء فاهللا تعاىل قادر عليه .

؛ على إجيـاد املعـدوم ألنـه شـيء ، كـل شـيء فـاهللا قـادر عليـه ؛ هـل هـو قـادر علـى أن ينـزل إىل السـماء الـدنيا حـني 



؛ قــادر علــى أن يــتكلم ؟ هــو  يبقــى ثلــث ليــل اآلخــر ؟ نعــم قــادر ؛ قــادر علــى أن يــأيت للفصــل بــني العبــاد ؟ قــادر

شـــيء فـــاهللا قـــادر عليـــه ؛ قـــال بعـــض أهـــل العلـــم: ولكـــن القـــدرة تتعلـــق بالشـــيء املمكـــن ، أمـــا الشـــيء قـــادر ، كـــل 

املستحيل فال تتعلق به القدرة ؛ وأشكل هـذا علـى بعـض النـاس وقـال إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ؟ وأجـاب شـيخ 

ولــن يعــدم ، لــيس بشــيء ألنــه لــن يوجــد ؛  اإلســالم رمحــه اهللا بــأن املســتحيل لــيس بشــيء ، املســتحيل لــيس بشــيء

وإذا كــان لــيس بشــيء فإنــه ال يــدخل يف العمــوم حــىت نقــول إن هــذا خطــأ ؛ ؛ حــىت يقــال إنــه خــرج مــن عمــوم اآليــة 

العلــم علــم اهللا يتعلــق مبســتحيل أو ال ؟ أي نعــم يتعلـــق  .وهلــذا قــال الســفاري يف عقيدتــه: بقــدرة تعلقــت مبمكــن  

وهـذا مسـتحيل أن يكـون فيهمـا آهلـة إال اهللا  ا آلهـة إال اهللا لفسـدتا ))(( لو كان فيهممبستحيل ، قال اهللا تعاىل: 

فلـو  وهذا شيء مسـتحيل .  (( لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))؛ ومع ذلك علم اهللا تعاىل بنتيجته لو كان 

؛ أليـش ؟  قال قائل: هل يقدر اهللا على أن خيلـق مثـل نفسـه ؟ قلنـا هـذا مسـتحيل ، مسـتحيل أن خيلـق مثـل نفسـه

ألنه جل وعال ال مثل له كما أخرب عـن نفسـه ، وإذا كـان ال مثـل لـه فإنـه يسـتحيل أن يكـون كـذلك ألن اهللا تعـاىل 

يعرب بعض الناس " إن اهللا على مـا يشـاء قـدير " فهـل هـذا التعبـري صـحيح ؟ غـري  وال يتغري .خيلف خربه صادق ال 

يشأ ؟ هو قادر عليـه ؛ ومفهـوم هـذا الكـالم أنـه لـيس بقـادر ؛ فعلـى  صحيح ألنه يقيد القدرة ملا شاءه اهللا ، وما مل

وثانيــا أــا تــوهم ؛ هــذه الكلمــة أوال مل تــرد ال يف القــرآن وال يف الســنة " إن اهللا علــى مــا يشــاء قــدير "  :هــذا نقــول

ة اهللا بفعــل ؛ ورتــب بعــض العلمــاء علــى هــذا قــال إــا تــوهم مــذهب املعتزلــة الــذين أنكــروا تعلــق مشــيئ معــىن فاســدا

وجـل غـري قـادر علـى أفعـال عبـادة بنـاء علـى  العبد وقالوا إن العبد يفعل باختياره وال تعلـق ملشـيئة اهللا بـه فيكـون عـز

وإذا   (( إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ))ذلك ألنه ال يشـاءها ؛ وعلـى كـل حـال فنتقيـد مبـا جـاء يف القـرآن والسـنة 

تحيل أو غري مسـتحيل فليقـل إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير ويسـكت ، كان اإلنسان ال يستطيع أن يدرك معىن مس

ويســكت لكننــا بينــا لكــم الــذين أمامنــا كلهــم مــن طلبــة العلــم إن شــاء اهللا وســيفهمون لكــن العــامي قــد ال نقــول لــه 

هــذا الكــالم قــد ال نقــول القــدرة متعلقــة بــاملمكن ألن غــري املمكــن وهــو املســتحيل لــيس بشــيء ألنــه ال يفهــم ، ال 

ا علــى البحــر ويبــث جنــودا وســراياه يف إضــالل فهــم أبــدا ؛ ويــذكر أن الشــيطان أبــا الشــياطني الــذي جيعــل لــه كرســيي

اخللــق قالــت لــه ذريتــه: ملــا تفــرح مبــوت العــامل أكثــر ممــا تفــرح مبــوت العبــاد ؟ قــال ألن العــامل يرشــد النــاس ويهــديهم 

ألمــور ؛ قــالوا كيــف ذلــك ؟ قــال أنــا أختــربهم لكــم ؛ عليــه ا إضــالله لكــن العابــد أســتطيع أن ويــدهلم وال أمتكــن مــن

فأرسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع اهللا أن جيعـل السـموات واألرض يف جـوف بيضـة ، البيضـة مفهومـة 

؟ والسموات واألرض كـذلك ؛ فكـر العابـد هـذا ، عابـد يعبـد اهللا لـيال وـارا فكـر قـال مـا يسـتطيع ، مـا يسـتطيع ؛ 

ال إنــه يقــول ال يســتطيع ؛ قــال شــوفوا اآلن كفــر الرجــل ، كفــر وهــو مــا يــدري ؛ فأرســله إىل العــامل رجــع املنــدوب قــ



مـره إذا أراد (( إنمـا أوجل أن جيعل السموات واألرض يف بيضـة ؟ قـال نعـم يسـتطيع  وقال له هل يستطيع اهللا عز

لــو قــال للســموات كــوين يف جــوف البيضــة كانــت إمــا أن تكــرب البيضــة أو تصــغر  شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون ))

ختلــص وذلــك املســكني كفــر ؛ هــذه  الســموات واألرض ؛ فرجــع إىل شــيطانه وأخــرب الكــالم هــذا ، قــال انظــر هــذا

  قصة مرت علي يف بعـض الكتـب قـدميا ؛ لكـين أقـول إن اهللا علـى كـل شـيء قـدير العـامي قـل لـه إن اهللا علـى تذكر

  كل شيء قدير وال تقل له القدرة تعلقت مبمكن وال مبستحيل وال بالزم ؛ وهذا هو األوىل .

 اهللا ... )) اتقـوا أن وإيـاكم قـبلكم مـن الكتاب أوتوا الذين وصينا ولقد (( ...سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

   يعد من فوائدها يعين ؟ الشيخ :

  يعرب السائل :

  ويش لون يعرب من اآلية ؟  يعرب الشيخ :

  ؛  بارك وتعاىل لألولني واآلخرينفصلناه تيعين يعرب يعين يبني خالصة اآلية  السائل :

  يرتمجها باملعىن ال بأس . أنال بأس  الشيخ :

  ؟  ى هذا الرتتيب تكون أن مصدريةوعل السائل :

  وصى اهللا ؟  الشيخ :

، اآلن حولـت إىل مصـدر ، مـا فيهـا  املعـىن يعـين بتقـوى اهللا حـذفت أن األولني واآلخرين بتقوى اهللا ؛ غري الشيخ :

أن وأتيــت بالبــاء أيضــا ألن دخــول البــاء علــى أن حيولــه إىل مصــدر ؛ لكــن اآليــة مــا فيهــا أن ؛ ال مــا فيهــا البــاء ؛ مــا 

  . (( أوحينا إليهم أن اصنع الفلك ))يصح البد تعرا أا تفسريية مثل 

  ؟ (( ... وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ... ))قوله تعاىل: كيف جنيب عن  السائل :

فيقـال إن  (( وهـو علـى جمعهـم إذا يشـاء قـدير ))هذا ما فيها إشكال ؛ يقول كيف جنيب علـى قولـه:  الشيخ :

املشــيئة هنــا معلقــة بــاجلمع يعــين إذا شــاء مجعــه فإنــه ال ميتنــع عليــه ، فاملشــيئة هنــا شــرط يف اجلمــع ولــيس شــرطا يف 

  القدرة .

يقولـون بعـض املفسـرين إن تقـدمي املعمـول علـى العامـل ال  (( ... على ذلك قـدير ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  ة رؤوس اآلية ؟يراد به التخصيص وإمنا قدم ملناسب

نعــم هــذه مناســبة لفظيــة ، وحنــن ذكرنــا أنــه قــدم ال للحصــر ، أن اهللا تعــاىل قــادر علــى هــذا وغــريه ؛ هــذا  الشــيخ :

مناسبة لفظية صحيح أن املناسبة لفظية تأيت لكـن ذكرنـا لكـم أن املناسـبة معنويـة وهـي االهتمـام ـذا الشـيء الـذي 



وقــال املقصــود جنــة واحــدة  (( ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان ))ال: أنكــر أو الــذي يكــون بصــدد اإلنكــار ؛ ... قــ

(( فيهمـا واحدة وهو يقـول  (( جنتان ))واملقصود مناسبة رؤوس اآلية ؟ هذا غلظ ، هذا غلط كبري ، كيف يقول 

  هذا مثىن أو واحد ؟ مثىن . ))

 سـميعا اهللا وكـان واآلخـرة الـدنيا بثـوا اهللا فعنـد الـدنيا ثواب يريد كان (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يكـن إن واألقـربين الوالـدين أو أنفسكم على ولو هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها بصيرا يا

 تعملــون بمــا كــان اهللا فــإن تعرضــوا أو تلــووا وإن تعــدلوا أن الهــوى تتبعــوا فــال بهمــا أولــى فــاهللا فقيــرا أو غنيــا

 قبـل مـن أنـزل الـذي والكتـاب رسـوله علـى نـزل الـذي والكتـاب ورسـوله بـاهللا آمنـوا آمنـوا الـذين أيهـا خبيرا يا

 آمنـوا ثـم كفروا ثم آمنوا الذين إن بعيدا ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن

  . )) سبيال ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم

 الـدنيا ثـواب يريـد كـان (( مـنتفسري اآليـة:  باهللا من الشيطان الرجيم ، أظن ما سبق قد أخذنا فوائدها ؟ .أعوذ 

(( مـن كـان يريـد ثـواب الـدنيا فعنـد . قـال اهللا تعـاىل:  بصـيرا )) سميعا اهللا وكان واآلخرة الدنيا ثواب اهللا فعند

 ل أن نبدأ بتفسري هذه اآلية الكرمية نذكر ما ييسـر اهللا عـزوقب))  اهللا ثواب الدنيا واآلخرة وكان اهللا سمعيا بصيرا

؟ بــني آخــر الشــيء ؟ ثــالث فوائــد  (( إن يشــأ يــذهبكم أيهــا النــاس ))وجـل مــن فوائــد مــا قبلهــا ، قــال اهللا تعــاىل: 

 (( مــن كــان يريـد ثــواب الــدنيا فعنـد اهللا ثــواب الــدنيا واآلخـرة وكــان اهللا ســمعياتفســري اآليـة:  أخـذا ؟ طيـب .

(( مـن كـان اإلعـراب  (( من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخـرة ))قال اهللا تعاىل:  . بصيرا ))

: (( فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا هذه مجلة شرطية ففي الشرط فيهـا " كـان " وجـواب الشـرط قولـه يريد ثواب الدنيا ))

واقــرتن اجلــواب بالفــاء ألنــه ال يصــح أن يكـــون فعــال للشــرط ، وكــل جــواب ال يصــح أن يكــون جوابـــا  واآلخــرة ))

  للشرط فإنه يتعني أن يقرتن بالفاء كما قال ابن مالك رمحه اهللا:

  يرها لم ينجعل واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو لغ                 

  ا بالضابط بسبع مجل مذكورة يف قوله:هذا هو الضابط ؛ وقد أصرح ما يشمله

  وبقد وبلن وبالتنفيس    جامد وبما  اسمية طلبية و ب                             

مجلـة خربيـة قـدم فيهـا اخلـرب إلفـادة احلصـر ألن مـن قواعـد البالغـة أن  (( فعند اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ))وقوله: 

(( مــن  يقــول اهللا تعــاىل:  واضــح إعراــا . ( وكــان اهللا ســميعا بصــيرا ))(تقــدمي مــا حقــه التــأخري يقتضــي احلصــر ، 

أي جزاءهــا ومتعهــا وزخرــا فقــد فاتــه اخلــري الكثــري ؛ ألنــه حــرم مــا عنــد اهللا مــن ثــواب  كــان يريــد ثــواب الــدنيا ))



(( نؤتــه منهــا ى الـدنيا واآلخــرة ؛ وهلـذا مل يقــل: مـن كــان يريــد ثـواب الــدنيا نؤتـه منهــا ، كمــا جـاء ذلــك يف آيـة أخــر 

بل جاء اجلواب علـى خـالف مـا يتوقـع السـامع يعـين فكأنـه مل ينـل شـيئا ؛ وهـذه  وما له في اآلخرة من نصيب ))

اآلية هلـا شـواهد كثـرية أن مـن أراد الـدنيا فـإن الـدنيا واآلخـرة تفوتـه ، مث هـل ينـال مـا أراد مـن الـدنيا ؟ اجلـواب: ال ؛ 

لعاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمـن نريـد ثـم جعلنـا لـه جهـنم يصـلها مـذموما : (( من كان يريد القول اهللا تعاىل

مث مـن أراد اآلخـرة هـل تفوتـه الـدنيا  مدحورا ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سـعيهم مشـكورا ))

لـدنيا نؤتـه (( من كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حـرث اوجـل:  ؟ ال ؛ وهلذا قال اهللا عز

فمن أراد اآلخرة مل تفته الدنيا ومن أراد الدنيا قـد تفوتـه الـدنيا واآلخـرة وإن أتتـه  منها وما له في اآلخرة نصيب ))

ال كــل مــا يريــد ؛ هـذا هــو احلاصــل يف اإلرادات ؛ ومــن أراد الـدنيا واآلخــرة معــا ؟ فهــل الـدنيا فإنــه ال يــؤتى إال منهـا 

ل إنــه ينـال ثــواب الدرجـة الثانيــة وهـي إرادة اآلخــرة ؟ نقـو ل هنــا أيهمـا أغلــب فيمــا نقـول إنــه بـني درجتــني ؟ أو نقـو 

أراد الــدنيا واآلخــرة ؟ إذا كــان األغلــب اآلخــرة فإنــه ينــال ثــواب الــدنيا واآلخــرة وإذا كــان األغلــب الــدنيا فإنــه يــنقص 

اب كلـه ، أو بعضـها حيصـل لـه من ثواب اآلخرة بقدر ما نوى مـن الـدنيا فـإذا كـان نـوى اآلخـرة كلهـا حصـل لـه الثـو 

أقل ؛ وقد جاءت األحاديث شاهدة ذا فعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

( إنمـا األعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه إلـى اهللا ورسـوله فهجرتـه إلـى اهللا قـال: 

وهلــذا جنــد الــذين  بها أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلــى مــا هــاجر إليــه )ورســوله ومــن كانــت هجرتــه إلــى دنيــا يصــي

ويكـون أشـد فقـرا مـن  يريدون الـدنيا أحيانـا يوفقـون يف الـدنيا وحيصـل هلـم مـرادهم أو بعضـهم وأحيانـا ال حيصـل هلـم

يعـين وقـد فامـا مـا  (( من كان يريد ثواب الـدنيا فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ))وجل:  املسلمني ؛ وقوله عز

(( وكـان اهللا يريد ألنه يف الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه مث لـو أيت فإنـه لـن يـدوم بـل سـيموت أو يفقـد مـا أويت ؛ 

يعين أنه ثبت ثبوتـا أزليـا وأبـديا ، هـذا االسـم بـل هـذان االمسـان السـميع والبصـري ومـا تضـمناه مـن  سميعا بصيرا ))

وقـــد مضـــى علينـــا أن الســمع املضـــاف إىل اهللا تعـــاىل ينقســـم إىل قســـمني وتفـــرع مـــن الصــفة وهـــي الســـمع والبصـــر ، 

(( مــن كــان يريــد ثــواب الــدنيا فوائــد اآليــة:  هــذين القســمني أقســام كثــرية وأظــن أننــا ال نطيــل يف إعــادة مــا ســبق .

: ترتيـــب الثـــواب يف هـــذه اآليـــة عـــدة فوائـــد ؛ أوال . فعنـــد اهللا ثـــواب الـــدنيا واآلخـــرة وكـــان اهللا ســـميعا بصـــيرا ))

؛ وعلــى هــذا فيجــب علــى اإلنســان أن يصــحح نيتــه متامــا وأن ال  : (( مــن كــان يريــد ))واجلــزاء علــى النيــة ؛ لقولــه

ومــن فوائــدها: الــرد علــى اجلربيــة ، وذلــك بإثبــات  ينــوي يف عمــل اآلخــرة إال اآلخــرة ؛ أمــا عمــل الــدنيا فهــو للــدنيا .

د لــيس لــه إرادة وأنــه جمــرب علــى عملــه فلــيس لــه إرادة وهــذه اآليــة وغريهــا تــرد اإلرادة للعبــد واجلربيــة يقولــون إن العبــ



: (( فعنـد اهللا ثـواب الـدنيا واآلخـرة ؛ وهلـذا قـال ومن فوائدها: بيان احنطـاط رتبـة الـدنيا عنـد اهللا عزوجـل عليهم .

  قال ابن القيم رمحه اهللا يف النونية: ))

  ضة   لم يسق منها الرب ذا الكفرانلو ساوت الدنيا جناح بعو                    

  من ذا جناح القاصر الطيران  لكنها  واهللا  أحقر  عنده                          

يعــين لــو أن الــدنيا تســاوي جنــاح بعوضــة مــا ســقى اهللا أحــدا مــن الكفــار وال أنعــم علــيهم بشــيء لكفــرهم ؛ لكــن 

أوليــاءه أو أعدائــه ، وهــذا هــو الواقــع ؛ فالــدنيا إذا مل تكــن يتمتعــون ــا ألــا لــيس عنــد اهللا بشــيء ســواء متتــع فيهــا 

وسيلة لآلخرة فال خري فيها حىت لو نعم فيها اإلنسان فإن هذا النعيم جحيم ولذلك جتـد أشـد النـاس حـرارة وأسـى 

م وحزنا وقلقا هم أصـحاب الـدنيا وال يغرنـك مـا عنـدهم مـن اللبـاس والقصـور والسـيارات وغريهـا مـن النعـيم ، قلـو

واهللا أســوأ حــاال مــن أفقــر املســلمني ؛ وهلــذا قــال بعــض الســلف " لــو يعلــم امللــوك وأبنــاء امللــوك مــا حنــن فيــه جلالــدونا 

(( فعنــد اهللا ثــواب ومــن فوائــدها: أن الــذي يعطــي الثــواب هــو اهللا عزوجــل ال غــريه ؛ لقولــه:  عليــه بالســيوف " .

نعتمــد فيمــا نرجــوه مــن ثــواب الــدنيا واآلخــرة إال علــى مــن ؟  ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن ال . الــدنيا واآلخــرة ))

إىل علــى ربنــا عزوجــل ألنــه الــذي بيــده األمــور حــىت قــال الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم البــن عمــه عبــد اهللا بــن 

ومـن  . ( واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـوك إال بشـيء قـد كتـب اهللا لـك )عباس: 

ا: إثبــات اآلخــرة ؛ ومل نقــل إثبــات الــدنيا ملــاذا ؟ ألنــه مــا حيتــاج ، لــو قلنــا إثبــات الــدنيا لكــان هــذا مــن بــاب فوائــده

اللغــو  " الســماء فوقنــا واألرض حتتنــا وكأننــا واملــاء مــن حولنــا قــوم جلــوس حــوهلم مــاء " جــزاه اهللا اخلــري علــى هــذه 

إثبـات اآلخـرة وأـا آتيـة البـد منهـا وأـا هـي الغايـة لكـل الفائدة العظيمة ؛ نقول هذه اآلية تدل على ما ذكرنا مـن 

حــي ؛ وهلــذا جيــب علينــا أن نشــعر بأننــا حنــن يف هــذه الــدنيا مســافرون كاملســافر متامــا بــل أعجــب مــن املســافر ألن 

املســافر يســري وميكــث ينــزل ينــام ويســرتيح يــريح اإلبــل لكــن احلــي يف الــدنيا ال يســرتيح هــو ســائر لــيال وــارا قائمــا 

فعلينــا أن نشــعر أنفســنا ــذا لــئال نتخــذها وطنــا ، ومــن نعمــة اهللا ســبحانه  وقاعــدا ومضــطجعا وســائرا يف كــل حــال

وتعــاىل علــى العبــاد أنــه مل جيعــل النعــيم هــذه الــدنيا كــامال بــل يــنقص لــئال يتخــذ اإلنســان مقــرا ووطنــا بــل يعــرف إــا 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن أمسـاء  رة هـي األهـم .ليست دار مقر صرفها كدر وراحتها عناء ذا نقول إن اآلخ

اهللا مها: السميع والبصري ، وإثبات مـا يرتتـب عليهمـا مـن وصـف وهـو يـا أخ ؟ السـمع والبصـر ؛ وإثبـات مـا يرتتـب 

عليهمــا مــن أثــر ؟ هــو أن اهللا ســبحانه وتعــاىل يســمع ويبصــر ، يعــين لــيس مسيعــا بــال مســع وال بــال بصــر وال ذا بصــر 

(( يـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء تفسري اآلية:  يبصر أو ذا مسع بدون أن يسمع .بدون أن 

 تعـدلوا أن الهـوى تتبعـوا فـال بهما أولى فاهللا فقيرا أو غنيا يكن إن واألقربين الوالدين هللا ولو على أنفسكم و



اخلطـاب  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))مث قـال اهللا تعـاىل:  خبيـرا )) تعملـون بمـا كان اهللا فإن تعرضوا أو تلووا وإن

(( يـا أيهـا ملن ؟ لكل املؤمنني ، وحنن إنشاء اهللا تعاىل منهم ، فاخلطاب إذا موجه إلينـا وإىل غرينـا مـن كـل مـؤمن ؛ 

ع ويتجـه واعلم أن تصدير اهللا تعاىل اخلطـاب بالنـداء يـدل علـى أمهيتـه ألن النـداء يلفـت مسـع السـام الذين آمنوا ))

هـــل مث اعلـــم أن ختصـــيص النـــداء بـــاملؤمنني يفيـــد أـــم هـــم األ (( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ))إىل املنـــادي مـــاذا تريـــد ؟ 

لتـوجيههم مثـل هـذا اخلطــاب ألـم مؤمنـون ينفـذون أمــر اهللا إن كـان أمـرا ويرتكـون يــه إن كـان يـا ويتـأدبون خبلقــه 

تصــفني بــه  املإلــيهم ؛ وكفــى شــرفا باإلميــان أن يوجــه اهللا اخلطــاب إىلإن كــان خلقــا فكــانوا أهــال ألن يوجــه اخلطــاب 

ـ ويـدل أيضـا  (( يا أيها الـذين آمنـوا ))شرف عظيم أن يوجه رب العاملني إليك خطابا  (( يا أيها الذين آمنوا ))

الــذين آمنــوا   (( يــا أيهــا علــى أن مــا ذكــر مــن مقتضــيات اإلميــان وأن خمالفتــه تــنقص اإلميــان .ـ ختصيصــه بــاملؤمنني 

فعــالني يعـين هــي صـيغة مبالغــة وحيتمـل أن تكــون علـى ســبيل  كونـوا قــوامين بالقسـط شــهداء هللا )) (( قـوامين ))

ــذين والقســط هــو العــدل كمــا قــال اهللا تعــاىل:  (( قــوامين بالقســط ))النســبة أي مــن ذوي القوامــة  (( ويقتلــون ال

  فالقسط هو العدل ؛  يأمرون بالقسط من الناس ))

  واإلقساط يا أخ ؟  الشيخ :

  اجلور ،  الطالب :

  اجلور أو الظلم ؟  الشيخ :

  اجلور ؛  الطالب :

   ما دليلك ؟ الشيخ :

  ؛  (( وأما القاسطين فكانوا لجهنم حطبا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  القسط معناه العدل أليس كذلك ؟ وأما أقسط فبمعىن ؟  اإلقساط ؟ الشيخ :

  عدل ، الطالب :

(( أقسط مبعىن عدل ، وقسط مبعىن جـار ؛ وهلـذا جـاءت األوىل جـاء اسـم الفاعـل منهـا علـى وزن مفعـل   يخ :الش

(( وأمـا القاسـطون فكـانوا لجهـنم وجـاء االسـم الفاعـل مـن الثـاين علـى وزن الفاعـل  إن اهللا يحب المقسـطين ))

 (( كونـوا ))وحيتمـل أن تكـون خـربا ثانيـا لقولـه:  (( قـوامين ))حـال مـن فاعـل  (( بالقسط شـهداء ))،  حطبا ))

وجــل ال حيملكــم علــى هــذا ريــاء وال مسعــة  أي تشــهدون بالقســط هللا عــز (( شــهداء هللا ))لكــن كوــا حــاال أوىل ؛ 

 (( وأقيمـوا الشـهادة هللا )) (( ولـو علـى أنفسـكم ))وال دنيا وال غري ذلك ، شهداء هللا فقط كما يف قوله تعاىل: 

لى النفس ممكن ؟ أي نعم ، اشهد علـى نفسـك قبـل أن تشـهد نفسـك عليـك ؛ والشـهادة علـى الـنفس الشهادة ع



(( هي اإلقـرار ، اإلقـرار بـأن يقـول فعلـت كـذا وفعلـت كـذا وفعلـت كـذا ، هـذه الشـهادة علـى الـنفس هـي اإلقـرار ؛ 

ــدين )) ألم ؟ ولــو زعلــت ؟ ألن يعــين علــى األم واألب ، حــىت علــى األم واألب اشــهد ؛ لكــن تزعــل ا وعلــى الوال

مثــــل اإلخــــوان  واألبنــــاء واألجــــداد واألعمــــام واألخــــوال (( واألقــــربين )) رضــــى اهللا مقــــدم علــــى رضــــى الوالــــدين ؛ 

واخلــاالت والقرابــة الــذين ليســوا بــأقربني مــن بــاب أوىل ؛ لكــن اهللا نــص علــى ذلــك ألن الــنفس قــد متيــل فــيهم فــال 

مث أشـار اهللا سـبحانه وتعـاىل إىل أمـر مهـم حيمـل  الـدين واألقـربين ))(( ولو علـى أنفسـكم أو الو تشهد بالعدل ، 

(( إن يكـن غنيـا أو مـن ؟ املشـهود عليـه أو املشـهود لـه  (( إن يكـن ))على الشـهادة للمشـهود لـه أو عليـه فقـال: 

غنـاه أو علـى ألن مـن النـاس مـن يشـهد للغـين لغنـاه أو للفقـري لفقـره أو يشـهد علـى الغـين ل )) فقيرا فاهللا أولى بهما

الفقـــري لســـبب مـــن األســـباب ، فـــاهللا أمـــر بـــأن نشـــهد علـــى هـــؤالء ولـــو كـــان اإلنســـان غنيـــا أو فقـــريا ألن أمرمهـــا إىل 

ال يهمــك ال تقــل أشــهد للفقــري ألنــه فقــري حمتــاج وصــاحب  (( فــاهللا أولــى بهمــا ))خالقهمــا عزوجــل وهلــذا قــال: 

ال تتبعـوا اهلـوى أي هـوى الـنفس  (( فـال تتبعـوا الهـوى ))ل: عائلة ، نقول والية اهللا هلم خري من شهادتك ؛ مث قـا

وهو ميـل اإلنسـان إىل مـا خيـالف الشـرع ، هـذا هـو اهلـوى املـذموم بـأن مييـل اإلنسـان إىل مـا خيـالف الشـرع ، يقـول: 

تعـدلوا أو هل املعىن كراهـة أن (( أن تعدلوا )) أو إن تعدلوا ؟ نعم  (( أن تعدلوا ))وقوله:  (( ال تتبعوا الهوى ))

ألجــل أن تعــدلوا ؟ األول ، هــو لــيس أحــد يريــد أن يكــره العــدل لكــن ملــا أمــر اهللا بالشــهادة علــى الــنفس والوالــدين 

يعـين إن أردمت العـدل فـال  (( أن تعـدلوا ))واألقربني وبني أن اهللا هو الذي يتوىل اجلميـع وـى أن اتبـاع اهلـوى قـال: 

ل التقـدير: كراهـة أن تعـدلوا يعـين أننــا أمرنـاكم أو ينـاكم عـن اتبـاع اهلــوى  تتبعـوا اهلـوى ؛ وعلـى هـذا فيجـوز أن نقــو 

كراهــة أن تعــدلوا أو ألجــل أن تعــدلوا ؟ األول ، ال األول ال حيتمــل علــى هــذا التقــدير ، أي مــن أجــل أن تعــدلوا ؛ 

وإن تلـووا أو تعرضـوا (( والعدل هو االستقامة واملراد به يف بعـض األحكـام احلكـم مبـا دل عليـه الكتـاب والسـنة ؛ 

إن تلــووا أي تنحرفــوا يف الشـهادة فتزيــدوا فيهــا أو تنقصـوا منهــا أو تعرضــوا عــن  فـإن اهللا كــان بمــا تعملــون خبيــرا ))

ومـاذا يكـون إذا كـان اهللا مبـا نعمـل (( فإن اهللا كان بما تعملـون خبيـرا )) الشهادة حبيث ال تؤدوا ، فهذا الوعيد 

أشـد مـا يكـون مـن الوعيـد ألن مـن علـم أن اهللا خبـري بعملـه فـال يتجاسـر أبـدا أن خيـالف  خبريا ؟ اجلزاء ، وهـذا مـن

  وجل . نأخذ الفوائد أو األسئلة ؟ األسئلة . أمر اهللا عز

متــر علينــا كثــريا مــن هــذه اآليــات فنقــول هنــا إن كــان هنــا  (( وكــان اهللا ســميعا بصــيرا ))قــال اهللا تعــاىل:  الســائل :

  مسلوبة الزمان فهل هذا خمالف لقواعد اللغة العربية ؟

  ال ، هي يف اللغة العربية ذا ، كان فالن ... ، إلثبات كوم كرميا . الشيخ :

  ؟ (( ... فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :



  زين ، حمجوب . : الشيخ

  بعض الناس يفسر القرآن بطريقة أخرى ال يذكر اآلثار وال أحاديث وال كالم العلماء ؟ السائل :

إن املفســرين ينقســمون إىل قســمني: مفســر بــالنظر ، مفســر بــاألثر ؛ املفســر بــاألثر البــد أن يــذكر اآلثــار  الشــيخ :

  مثل على رأسهم حممد بن جرير رمحه اهللا



يات فنقول هنا إن كان هنا متر علينا كثريا من هذه اآل (( وكان اهللا سميعا بصيرا ))قال اهللا تعاىل:  السائل :

  الزمان فهل هذا خمالف لقواعد اللغة العربية ؟ مسلوبة

  ، إلثبات كوم كرميا .لغة العربية ذا ، كان فالن مضيافا ال ، هي يف ال الشيخ :

  ؟ (( ... فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  زين ، حمجوب . الشيخ :

  بعض الناس يفسر القرآن بطريقة أخرى ال يذكر اآلثار وال أحاديث وال كالم العلماء ؟ السائل :

بد أن يذكر اآلثار إن املفسرين ينقسمون إىل قسمني: مفسر بالنظر ، مفسر باألثر ؛ املفسر باألثر ال الشيخ :

أي نعم لكن ما يلزم أن  نظر يفسر مبا يقتضيه نظره ؛مثل على رأسهم حممد بن جرير رمحه اهللا ؛ واملفسر بال

  يكون تفسريه باطال .

  لو هنا شرطية وما هو فعل الشرط هنا وما هو جوابه ؟ (( ... ولو على أنفسهم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

لنا مثل هذا يا مجاعة ؟ أين كنت ؟ سبق لنا مثل هذا وقلنا إن الصحيح أا ال حتتاج إىل  ما سبقهو  الشيخ :

؛ وجوابه ؟ أما جوابه فقيل  فيها مشكلة اجلار وارور متعلق مبحذوف (( ولو كان على أنفسكم ))؛ يف  جواب

ونوا قوامني ، والصحيح أا ال إن اجلواب حمذوف دل عليه ما قبله و التقدير: ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فك

  حتتاج .

(( فإن اهللا  قوله تعاىل:  (( وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل هو جزاء الشرط أم هو حمذوف وهذا حل حمله ؟ كان بما تعملون خبيرا ))

(( إال الذين تابوا من قبل خذ من مثل هذا كقوله تعاىل: ال ، الصحيح أنه غري حمذوف وأن احلكم يؤ  الشيخ :

  أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) .

 ختصيص بعض أفراد العام ال يعد بهو  (( يا أيها الناس ))هذا بسيط نرد عليه مبا ورد يف آيات متعددة  الشيخ :

  التخصيص .

فتكون  (( ... فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ... ))ىل: قلنا إن أقسط مبعىن عدل ففي قوله تعا السائل :

  هنا مرتادفة أي واعدلوا ؟

نعم هذا صلح ؛ هل مينع التكرار إلثبات احلكم ؟ ألن املسألة خطرية جدا حنن ال نتصور كيف يكون  الشيخ : 

  فالبد من التأكيد . من املؤمنني اقتتلوا وبغت إحدامها على األخرى ، أمر شديداألمر يف طائفتني كبريتني 

  



  . (( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو محسن ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

(( ومن أحسن دينا ما معىن قوله:  (( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا ))قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؟ ممن أسلم )) 

  هل لالستفهام ،  الطالب :

  أي ألحسن يعين فهو استفهام مبعىن النفي . 

  ملاذا يعدل عن التعبري بالنفي الذي هو األصل إىل االستفهام ؟  الشيخ :

  هو أبلغ ؛  الطالب :

  أبلغ بأيش ؟  الشيخ :

  يف املعىن ؛  الطالب :

  املعىن هنا ماذا ؟  الشيخ :

  أحسن ؛  الطالب :

تحدى املخاطب فيقول أرين ما هو أحسن ؛ وعلى أي شيء نصب يعين أبلغ يف النفي كأن املتكلم ي الشيخ :

  ؟  (( دينا ))قوله: 

  متييز ألحسن . الطالب :

هل ميكن أن نأخذ من هذا قاعدة إمنا نصب بعد أحسن فهو متييز ؟ إذا نصب بعد أفضل التفضيل فإنه  الشيخ :

  ينصب ؛ إذا كان مبينا له كذا ؟ طيب .

(( وإن يتفرقا يغن  . وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكيما ))(( مناقشة عن معاين اآلية: 

هل يف هذه اجلملة حث على التفرق أم ماذا ؟ أي نعم أن اهللا سبحانه وتعاىل بني أما إذا  اهللا كال من سعته ))

لتفرق أو للتسوية عند تفرقا فإن اهللا سبحانه وتعاىل يغن كل واحد منها من سعته ؛ لكن هل هي للرتغيب ل

التفرق ؟ التسوية عند التفرق ؛ إذا صعبت حاهلما والبقاء بالتفرق أحسن ؛ ما فهمنا منك شيئا ؟ يعين إذا 

تصلحة عند التفرق ؛ لكن لو قال قائل إنه ترغيب يف التفرق ؟ شيخ إن يقال هو ترغيب يف التفرق ملن ميكن 

ة فإنه حينئذ ، يعين معناه إذا رغب كل منهما يف التفرق فهذا ؟ فلهما العيش بينهما وتعذر العيش واملعاشرة الطيب

أن يتفرقا ، فاألفضل أن يتفرقا ، احلث على التفرق يف حال وهو عدم إمكانية املعاشرة بينهما أن تكون املعاشرة 

كل حال مثال وجودمها مع بعض يزيد األمر شدة فحينئذ يرغبون يف التفرق ، وهذا خالفا للنصارى ؛ على  

فصل صارت اآلية حتتمل هذا وهذا ؟ أي نعم ، حسب احلال إن كانا قد ندما أو ندم أحدمها أو خاف من 



العرى بينهما فيقال إن اهللا سبحانه وتعاىل قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغين كل واحد منكما من سعته ؛ وأما 

(( ال مناقشة عن معاين اآلية:   ى حسب احلال .إذا كان الفراق خريا فهو ترغيب يف الفراق ؛ فاآلية تدل عل

(( ال خير في  قوله:  خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ... )) .

هل اآلمر من النجوى حىت يصح  كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف )) (( إال من أمر ))

 خري يف كثري من جنواهم إال من أمر كيف تستثىن الذات من املعىن ؟ ألن الذات االستثناء ؟ إال من أمر يعين ال

يأمر باملعىن ؛ ال ، من اسم موصول ، ... ؛ إذا فسرنا النجوى باسم للمتناجني صار االستثناء على ذلك األصل 

ألمر ؛ إذا قلنا النجوى ، إما إذا فسرنا النجوى باملصدر فهنا يكون التقدير إال مناجاة من أمر ، أو جنوى مع ا

هنا اسم للمتناجني صار االستثناء على ما هو عليه ألنه استثناء ذات من ذات ؛ أما إذا جعلنا النجوى هنا من 

يقتضي  (( إال من أمر بصدقة ))الفعل الذي هو التناجي فيكون التقدير إال جنوى من أمر بصدقة أي فقوله: 

ى كل حال مع أن النجوى اليت ... الصدقة وما ذكر معها الكثري ال خري أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره خري عل

فيه ؛ ما هو النجوى يا شيخ ؟ اآلن جنوى بين آدم كالم بين آدم ال خري يف كثري منه إال من أمر بصدقة أو 

كل معروف أو إصالح بني الناس ، فكل أمر بصدقة فيه خري ؟ نعم ، طيب كل أمر باملعروف فيه خري ؟ نعم ؛  

(( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف إصالح بني الناس فيه خري ؟ نعم ؛ صحيح ، إذا ما فائدة قوله: 

؟ ألن األمر بالصدقة واملعروف واإلصالح بني الناس فهي خري حبد ذاته فإن ابتغى وجه اهللا  نؤتيه أجرا عظيما ))

  فإن كان ابتغاء ملرضات اهللا ازداد أجرا .ديا فإنه يزداد خريا وإال فإا تبقى اخلريية يف النفي متع

 رسوله على نزل الذي والكتاب ورسوله باهللا آمنوا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 بعيدا إن ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل الذي والكتاب

 سبيال بشر ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين

 فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون أليما الذين عذابا لهم بأن المنافقين

  )) . جميعا هللا العزة

بقيت  (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها (( يافوائد اآلية:  الفوائد ، فوائد ؟ ما أخذنا ها ؛ أبدا ؟ من أين ؟

 الهوى تتبعوا فال بهما أولى فاهللا فقيرا أو غنيا يكن نإ واألقربين الوالدين أو أنفسكم على ولو هللا شهداء

من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب إقامة  خبيرا )) . تعملون بما كان اهللا فإن تعرضوا أو تلووا وإن تعدلوا أن

ومن فوائدها: وجوب العدل فيها حبيث ال يزيد فيها  . (( كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ))الشهادة ؛ لقوله: 



ومن فوائدها: أنه  . (( قوامين ))وال ينقص وال يأىب أن يؤديها عند احلاجة إليها ؛ ألن هذا كله داخل يف قوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل  (( ولو على أنفسكم )) .جيب العدل يف أداء الشهادة ، ومنه ما ذكره يف قوله: 

فال تظن أن الشهادة جمرد شهادة للغري أو على الغري ، ال ،  (( شهداء هللا ))ص يف أداء الشهادة ؛ لقوله: اإلخال

؛ ومن فوائدها: وجوب اإلقرار على من عليه احلق  ابتغها قربة إىل اهللا عزوجل خملصا ا هللا المتثال أمره بأدائها .

ومن فوائدها: أن  يقر باحلق الذي عليه ولو كان مرا .فيجب على اإلنسان أن  (( ولو على أنفسكم ))لقوله: 

وذلك أن اإلنسان يف الواقع إما أن يضيف الشيء إىل نفسه أو  (( ولو على أنفسكم ))اإلقرار شهادة ؛ لقوله: 

على نفسه أو لغريه على غريه ، هذه ثالثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إىل نفسه ، أو على نفسه ، أو لغريه على 

 غريه ؛ فاألول دعوى ، إذا أضاف الشيء إىل نفسه قال هذا يل أو أنا أطلبك مائة  أو ما أشبه ذلك هذه

دعوى حتتاج إىل بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة ؛ أو يضيف الشيء على نفسه ، وهذا إقرار مثل 

أن يقول: لفالن علي كذا ؛ أو يضيف الشيء لغريه على غريه ، وهذا شهادة يشهد بالشيء لفالن على فالن ؛ 

(( أو الوالدين بني مبا يلزمهم ؛ لقوله: ومن فوائدها: وجوب الشهادة على الوالدين واألقر  وكلها تعترب شهادة .

؛ وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه ؛ وهل تقبل هلما ؟ للوالدين ؟ فيه خالف بني العلماء  واألقربين ))

منهم من قال ال تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة ، ومنهم من فسر فقال إذا عرف أن الوالدين أهل التقى 

ما ليس هلما وأن الولد أيضا على جانب كبري من التقى واألمانة فإن الشهادة للوالدين يا والصالح وأما لن يدع

تقبل ؛ ألن العلة وهي اهلمة مفقودة يف مثل هذه الصورة ؛ ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة 

فوائدها: أن اهللا سبحانه  ومن اإلنسان لوالديه سدا للباب وألن مقياس األمانة أو عدم األمانة أمر يصعب .

ومن  . (( إن يكن غنيا أو فقيرا فاهللا أولى بهما ))وتعاىل ى عن احملاباة للغىن أو للفقر ؛ من أين ؟ من قوله: 

فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الويل على كل أحد فال حتايب أحدا لغناه وال لفقره فاهللا ويل اجلميع ؛ ومن هنا 

ى عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا حني قيل له أال توص ألوالدك ؟ قال لن أوصي هلم إن كان نأخذ فقه ما يرو 

أوالدي صاحلني فاهللا يتوىل الصاحلني ووالية اهللا هلم خري من والييت ، وإن مل يكونوا صاحلني فال أعينهم على يعين 

من حماباة القريب و لوالد أو الوالد ولو   على فسقهم ؛ وهذا من فقهه رمحه اهللا خالفا ملن يفعل من الناس اآلن

حترمي ما يسمى باالشرتاكية ؛ ألن دعاة االشرتاكية ـ واحلمد هللا أا ... ومن فوائدها:  كان من أفسق عباد اهللا .

 نارهم ـ يقولون إننا نريد أن نرحم الفقري لنأخذ من مال الغين ونعطيه الفقري رمحة به ؛ فيقال إن اهللا أوىل به منكم

(( ورفع واهللا عزوجل له حكمة يف جعل الناس بعضهم فقري وبعضهم غين وقد أشار اهللا إىل ذلك يف قوله تعاىل: 

بالكسر أي يسخر بعضهم بعضا  بعضكم فوق بعضكم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا )) (( سخريا ))



ذا كان الناس كلهم أغنياء ؟ ومن ؛ ألنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت األمور ، من يبين لك بيتك إ

يبين لك بيتك إذا كان كلهم فقراء ألنك ما عندك شيء تبنيه ؟ فاهللا عزوجل له حكمة يف اختالف الطبقات ؛ 

لكن مع ذلك مل يضيع حق الفقري فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة ، وأوجب النفقة على األقارب ، وأوجب 

؟  (( سخريا ))هل يأيت قوله:  ، وهذا كله يسد حاجات كثري من الفقراء . النفقة على األزواج ، وما أشبه ذلك

(( اتخذ بعضهم بعضا ال ما يصلح ، خل نشوف املصحف معنا ، سورة الزخرف ؟ أي نعم ، بالضم ؟ سخريا 

دل حترمي اتباع اهلوى الذي خيالف العومن فوائدها:  . (( بعضهم بعضا سخريا ))بالضم ، إذا عدهلا  سخريا ))

واهلوى ال يذم مطلقا وال ميدح مطلقا ، إذا كان اهلوى تبعا ملا جاء به  (( فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ))؛ لقوله: 

أي كراهة أن  (( فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ))الرسول فهو حممود وإذا كان خمالفا له فهو مذموم وهلذا قال: 

وهذا يشمل كل موضع يتعني فيه العدل ،  (( أن تعدلوا ))قوله: ومن فوائدها: التحذير من اجلور ؛ ل تعدلوا .

فيكون مثال يف العدل بني األوالد يف العطية وغري العطية حىت كان السلف يعدلون بني أوالدهم يف القبل يعين إذا 

 . قبل صبيا قبل اآلخر ، العدل بني الزوجات أيضا ، العدل بني اخلصمني بني يدي القاضي ، وما أشبه ذلك

(( وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا  ومن فوائدها: حتذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى ؛ لقوله: 

ألن ما هذه  (( بما تعملون خبيرا ))ومن فوائدها: عموم علم اهللا وخربته ؛ لقوله:  . كان بما تعملون خبيرا ))

التحذير ملخالفة اهللا ؛ ألن كل مؤمن بأن اهللا خبري ومن فوائدها:  اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم .

(( يا أيها الذين تفسري اآلية:  بعمله البد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب ويتعرض ما يكون سببا للعقاب .

(( يا أيها الذين آمنوا مث قال اهللا عزوجل:  آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ... ))

 (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))هذه مبتدى درس الليلة ؟ نعم ، قوله تعاىل:  اهللا ورسوله ))آمنوا ب

فانتبه له كما يذكر عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  (( يا أيها الذين آمنوا ))كلما رأيت اخلطاب مصدرا بـ

فأرعها مسعك فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه "  )) (( يا أيها الذين آمنواأنه قال " إذا مسعت اهللا يقول 

(( يا أيها وقوله:  فال حاجة إىل تكراره ألنه معلوم . (( يا أيها الذين آمنوا ))وقد ذكرنا فوائد تصدير اخلطاب بـ 

منوا )) (( آمث يقول  (( يا أيها الذين آمنوا ))قد يقول قائل: كيف يقول  الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ))

واألمر باحلاصل لغو ؟ وخطابه باإلميان مث أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل ؟ فيقال: ال ، هذا الفهم خطأ ، 

أمرا بأمرين:  (( آمنوا ))أي حققوا إميانكم واثبتوا عليه ؛ فيكون األمر باإلميان يف قوله:  (( آمنوا ))واملراد بقوله: 

له من كل وجهه ؛ والثاين الثبات عليه ألنه كم من مؤمن يزل ويقصر ؛ األول حتقيق اإلميان أي احلرص على تكمي

املراد بالرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بدليل ما يأيت بعد ؛ فما هو  : (( آمنوا باهللا ورسوله ))وقوله



: اإلميان تضمن أمورا أربعةاإلميان باهللا ؟ اإلميان باهللا ذكرنا فيما سبق وال حرج أن نعيده اآلن أن اإلميان باهللا ي

بوجوده ، واإلميان بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، واإلميان بأمسائه وصفاته ؛ هذه اإلميان باهللا من أنكر واحدا منها 

فإنه مل يؤمن باهللا ؛ اإلميان بالرسول عليه الصالة والسالم يتضمن إميان بأنه رسول اهللا حقا وأنه جاء باحلق 

 (( والكتاب الذي نزل على رسوله )) وميتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه ى وزجر ؛ فيصدقه فيما أخرب

عرب عن تنزيله بنزل ألنه  (( نزل ))وعرب عنه بقوله:  (( الكتاب الذي نزل على رسوله ))واملراد به هنا القرآن ، 

(( والكتاب  . نزلناه تنزيال ))(( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و ينزل شيئا فشيئا كما قال: 

الكتاب هنا اسم اجلنس ، فأل هنا لالستغراق أي وكل كتاب أنزل من قبل ؛ وعرب  الذي أنزل من قبل ))

ألا تنزل مجلة واحدة ؛ اإلميان بالكتاب باهللا هو أن تؤمن بأنه من عند اهللا حقا  (( أنزل ))بالكتب السابقة بـ

صدق وما جاء فيه من أحكام فهو عدل وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ وأن ما جاء فيه من أخبار فهو 

هلا ؛ واإلميان بالكتاب الذي أنزل من قبل بأن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل اهللا عليه كتاب ، وتؤمن مبا جاء من 

اهللا عزوجل ، وأن  الكتب بالتعيني مثل التوراة واإلجنيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى ، وأن تؤمن بأا من عند

وقيدنا بكل ما صح فيه من خرب ألنه دخلها التحريف والتغيري والتبديل ؛   ؛تؤمن بكل ما صح فيها من خرب 

فلست مأمورا بإتباعها إال حيث أمرك شرعك ، وقد اختلف العلماء رمحه اهللا يف شرع من قبلنا هل وأما األحكام 

إال إذا ورد شرعنا خبالفه  (( فبهداهم اقتده ))هو شرع لنا أو ليس بشرع ، والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعاىل: 

يت اآلن يف أيدي أهل الكتاب ليس مأمونا فإنه يكون منسوخا على أن العمل باألحكام اليت يف الكتب املوجودة ال

(( ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال مث قال:  ألم حرفوا وغريوا وبدلوا .

كم هذه من أركان اإلميان ؟ مخسة ؛ بقي اإلميان بالقدر نذكره يف آيات أخرى ؛ من يكفر باهللا فينكره   بعيدا ))

له من حقوق أو أمساء وصفات فقد ضل ضالال بعيدا وكذلك من يكفر باملالئكة ، واملالئكة  أو ينكر ما ثبت

هم عامل غييب خلقهم اهللا عزوجل ليقوموا بطاعته ورتب هلم وظائف على حسب ما تقتضيه حكمة اهللا عزوجل 

رأى جربيل على  وهم أشرف من اجلن ، هم أشرف من اجلن وأقوى وأعظم فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

صورته اليت خلق عليها له ستمائة جناح قد سد األفق ، وهذا شيء عظيم ؛ العفيف من اجلن أنا آتيك به قبل أن 

تقوم من مقامك وامللك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه ، وهذا أقوى وأعظم ؛ املالئكة منهم من نعلمهم بأعيام 

النار ، رضوان إن صح خازن اجلن ، منكر ونكري إذا صح ومها  مثل جربيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن

اللذان يسأالن املرء عند دفنه ؛ أما عزرائيل مل يصح وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس يف رابعة النهار ؛ فمن 

لكنه هو يا مسري ؟ ملك املوت ، ملك املوت عند العامة عزرائيل وهذا االسم عند العامة أشهر من اسم جربيل ؛ 



مل يصح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ذا االسم ؛ ونؤمن أيضا مبا علمنا من أعماهلم وأوصافهم ، حنن نعلم 

أن جربيل عليه السالم موكل بالوحي وفيه حياة األرواح والقلوب ؛ وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور وفيه حياة 

جسادها ؛ وميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة األرض اآلخرة حني ينفخ يف الصور فتخرج األرواح حتل يف أ

( اللهم رب جبرائيل وميكائيل ؛ وهؤالء الثالثة كان النيب عليه الصالة والسالم يستفتح صالة الليل بقوله 

د ؤالء املالئكة كل واحد له حياة معينة ، وحنن اآلن يف استقبال النهار واستقبال النهار بعألن يف ه وإسرافيل )

يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم  (( وهو الذيالنوم يعترب حياة جديدة كما قال اهللا تعاىل: 

الرسل أي أن نؤمن برسل اهللا عزوجل على سبيل اإلمجال  ؛ كذلك الكتب اإلميان بالكتب سبق بيانه . فيه ))

(( ورسال قد د علمناه لقول اهللا تبارك وتعاىل: وعلى سبيل التعيني فيمن علمناه بعينه ، وليس كل الرسول ق

 من منهم قبلك من رسال أرسلنا قصصناهم عليك من قبل ورسال من لم نقصصهم عليك )) (( ولقد

وأما املعني فنؤمن به على ، لكن نؤمن م على سبيل اإلمجال  عليك )) نقصص لم من ومنهم عليك قصصنا

بأم رسل اهللا وأم صادقون فيما أخربوا عن اهللا عزوجل وأم مبعوثون  نؤمنسبيل التعيني ؛ وكيف نؤمن م ؟ 

(( وكذلك جعلناكم إىل أقوامهم وأم أدوا الرسالة ؛ وهلذا سنستشهد يوم القيمة هلم وعلى أممهم كما قال تعاىل: 

وهو يوم البعث ، ومسي اليوم  (( واليوم اآلخر ))يقول اهللا عزوجل:  .أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) 

اآلخر ألنه يوم انتهى ليس بعده يوم ، الدنيا ثالث مراحل: مرحلة األجنة ، ومرحلة احلياة ، ومرحلة الربزخ ؛ 

هذا جواب الشرط ،  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))والرابع النهاية مرحلة البعث ؛ وهلذا يسمى اليوم اآلخر ؛ 

وصار يف متهاة بعيدة ألن هذه األشياء أمرها ظاهر فجحدها وإنكارها ا )) (( فقد ضل ضالال بعيدشرط من ؟ 

 نزل الذي والكتاب ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللافوائد اآلية الكرمية:  ضالال بعيد ومكان سحيق .

 ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل الذي والكتاب رسوله على

(( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله من فوائدها: وجوب الثبات على اإلميان ؛ لقوله:  . بعيدا )) ضالال

أي اثبتوا وحققوا اإلميان بإكماله  (( آمنوا ))ومن فوائدها: وجوب تكميل اإلميان ؛ بناء على أن قوله:  ... )) .

(( آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل ورسوله وكتابه ؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب اإلميان باهللا عزوجل .

وفيما يتعلق  . (( الكتاب الذي نزل على رسوله ))ومن فوائدها: أن القرآن منزل ؛ لقوله:  . على رسوله ))

(( وجل أيضا ؛ لقوله:  و علو اهللا عز وجل فيه أن القرآن كالم اهللا ؛ ألنه نزل من عنده فيكون كالما . باهللا عز

من أعلى إىل أسفل ؛ وكل هذا أمر معلوم يف العقيدة درستموه واحلمد هللا ال حاجة لإلطالة والتنزيل يكون  نزل ))

؛ وأين منتهى  (( على رسوله ))ومن فوائدها: أن القرآن منزل على حممد عليه الصالة والسالم ؛ لقوله:  فيه .



فقد حل يف  (( نزل به الروح األمين على قلبك ))والسالم ؛ لقول اهللا تعاىل: نزوله ؟ قلب النيب عليه الصالة 

(( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قلب الرسول عليه الصالة والسالم ووعاه وبينه ومل يفته حرف واحد كما قال تعاىل: 

واستشهدنا  ى رسوله ))(( نزل علومن فوائدها: أن القرآن الكرمي نزل مفرقا ؛ لقوله:  ثم إن علينا بيانه )) .

ومن فوائدها: وجوب اإلميان  . (( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال ))باآلية الكرمية 

فلو أن أحدا قال أنا أؤمن بالقرآن لكن  (( والكتاب الذي أنزل من قبل ))بالكتب السابقة ؛ لقوله تعاىل: 

ا فلم أؤمن ا ؟ قلنا أنت كافر اآلن ، كافر مرتد ألنه البد أن تؤمن بالكتاب التوراة واإلجنيل مل تنزل على رسولن

ومن فوائدها: أن هذا القرآن الكرمي ختام الكتب ، أن القرآن الكرمي ختام  الذي أنزل من قبل كما أمرك اهللا .

كتاب بعد هذا القرآن ومل يقل: من بعد ، إشارة إىل أنه ال  (( الذي أنزل من قبل )) الكتب ؛ من أين تؤخذ ؟ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ال رسول بعد حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ألنه لو ثبت أن هناك  الكرمي .

 . (( فقد ضل ضالال بعيدا ))ومن فوائدها: التحذير من الكفر ؛ لقوله:  رسوال بعده للزم أن ينزل عليه كتاب .

(( ومن يكفر باهللا بعض ، مبعىن أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؛ لقوله: ومن فوائدها: أنه ال يصح اإلميان امل

ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا ذكر ، وهي  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا )) .

سوله مما ومن فوائدها: وجوب اإلميان بكل ما أخرب اهللا به أو أخرب به ر  مخسة أركان من أركان اإلميان الستة .

يكون يف اليوم اآلخر ؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون بل أن تؤمن بكل ما جيري فيه مما 

جاء يف الكتاب والسنة ؛ بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا " مما يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان 

سلم مما يكون بعد املوت " فجعل من اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وآله و 

ومن فوائدها: أن  بعذاب القرب ؛ وقوله حق ؛ ألن من مات خالص انتهى من الدنيا دخل يف اليوم اآلخرة .

إذا هناك  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))، أن الضالل يتفاوت بعضه أشد من بعض ؛ لقوله:  الضالل يتفاوت

(( ولكل درجات مما عملوا ضالل ليس ببعيد وهو كذلك فالضالل يتفاوت واإلميان يتفاوت واألعمال تتفاوت 

فمثال جنس الواجب أفضل من جنس املستحب ، ففريضة الصالة أفضل من نافلتها ، قراءة الفاحتة أفضل من  ))

ركن ؛ صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم يف أي زمان ، القراءة اليت بعدها ألن قراءة الفاحتة ركن وما بعدها غري 

( ما تقرب إلى وهم جرا ، جنس الفريضة أفضل من جنس النافلة ، ودليل هذا قوله تعاىل يف احلديث القدسي 

؛ مث أجناس األعمال ختتلف بعضها من أركان اإلسالم وبعضها  عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه )

لك وبعضها ليس من أركان اإلسالم ؛ إذا أعمال أهل اخلري وأعمال أهل الشر كلها ركن مؤكد بعضها دون ذ

تتفاوت ؛ وينبين على ذلك تفاوت اإلميان وتفاوت الفسق فيكون هذا أقوى إميانا وذاك أضعف ؛ والفسق هذا 



ذا األصل أعظم فسقا وهذا دون ذلك ، ففاعل الكبرية أعظم فسقا من فاعل الصغرية إذا فسق بفعل هذا ؛ وه

   هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العاملني يتفاضلون سواء السيئ أو الصاحل .

  



 الذي والكتاب رسوله على نزل الذي والكتاب ورسوله باهللا آمنوا آمنوا الذين أيها (( ياتتمة فوائد اآلية: 

ومن فوائدها:  . بعيدا )) ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل

إذا هناك  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))أن الضالل يتفاوت ، أن الضالل يتفاوت بعضه أشد من بعض ؛ لقوله: 

(( ولكل درجات مما عملوا ضالل ليس ببعيد وهو كذلك فالضالل يتفاوت واإلميان يتفاوت واألعمال تتفاوت 

ة أفضل من نافلتها ، قراءة الفاحتة أفضل من فمثال جنس الواجب أفضل من جنس املستحب ، ففريضة الصال ))

القراءة اليت بعدها ألن قراءة الفاحتة ركن وما بعدها غري ركن ؛ صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم يف أي زمان ، 

( ما تقرب إلى وهم جرا ، جنس الفريضة أفضل من جنس النافلة ، ودليل هذا قوله تعاىل يف احلديث القدسي 

؛ مث أجناس األعمال ختتلف بعضها من أركان اإلسالم وبعضها  إلى مما افترضته عليه )عبدي بشيء أحب 

ركن مؤكد بعضها دون ذلك وبعضها ليس من أركان اإلسالم ؛ إذا أعمال أهل اخلري وأعمال أهل الشر كلها 

والفسق هذا  تتفاوت ؛ وينبين على ذلك تفاوت اإلميان وتفاوت الفسق فيكون هذا أقوى إميانا وذاك أضعف ؛

أعظم فسقا وهذا دون ذلك ، ففاعل الكبرية أعظم فسقا من فاعل الصغرية إذا فسق بفعل هذا ؛ وهذا األصل 

 هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العاملني يتفاضلون سواء السيئ أو الصاحل .

 وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا مث آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين (( إنتفسري اآلية: 

كم حصل من اإلميان   (( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا )) . )) سبيال ليهديهم

باهللا ـ ، ؟ مرتني ؛ والكفر ؟ ثالثة ؛ هؤالء آمنوا دخلوا يف اإلميان لكن اإلميان مل يستقر يف قلوم فارتدوا ـ والعياذ 

ألن اإلميان مل يستقر يف قلبه ولو استقر اإلميان يف قلبهم مل يكفروا لكن مل يستقر ـ والعياذ  (( آمنوا ثم كفروا ))

(( ثم آمنوا ثم   (( ومن الناس من يقول آمنا باهللا واليوم اآلخر وما هم بمؤمنين )) ؛باهللا ـ كما قال تعاىل: 

نسأل  (( وازدادوا كفرا ))وبعد ذلك كفروا ، ا أول مرة بعد اإلميان آمنوا شف التذبذب ، بعد أن كفرو كفروا )) 

لتالعبهم بالدين ، صار الكفر األخري أشد مما قبله ألم متالعبون متذبذبون ؛ فهم ال يستقرون على اهللا العافية 

(( إن الذين كفروا لم يف هذا خرب إن  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال ))قرار ؛ قال اهللا تعاىل: 

 (( ليغفر لهم ))هنا فعل مضارع منفي ، فعل مضارع منفي ؛ والالم يف قوله:  (( لم يكن ))و  يكن اهللا ))

تسمى الم النفي أو الم اجلحود ؛ وهي زائدة على قول بعض النحويني وغري زائدة على قول اآلخرين ، فالذين 

(( لم يكن اهللا ليغفر لهم قالوا إا زائدة قالوا التقدير: مل يكن اهللا يغفر هلم ؛ والذين قالوا إا غري زائدة قالوا إن 

(( تيئيسا هلم من  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم ))م ؛ وأيا كان ففي قوله: على تقدير اإلرادة يعين مل يرد لغفرا

يعين طريقا ، إىل اخلري  (( وال ليهديهم سبيال )) (( سبيال ))املغفرة وأم سيبقون على كفرهم إىل يوم القيمة ؛ 



(( وال ليهديهم السورة  أو إىل الشر ؟ إىل اخلري ، ال ميكن أن يأتيهم اهللا سبيال للخري ، ويف اآلية اليت يف آخر

قال ذلك يف الذين كفروا وظلموا ؛ فهؤالء الذين حصل هلم ذلك  طريقا إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا ))

وباب الرمحة يف  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم ))قد سد اهللا عنهم باب املغفرة وباب الرمحة ، باب املغفرة يف قوله: 

  .(( وال ليهديهم سبيال )) قوله: 

  أن اإلميان يزيد وينقص ؟ (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ... ))هل يؤخذ من قوله تعاىل:  السائل :

  . أي اثبتوا على اإلميان وحققوا اإلميان(( آمنوا )) رمبا يؤخذ منه أن اإلميان يزيد وينقص هلذا قلنا  الشيخ :

  هل يعود ذلك على األربع أو بواحد منها ؟ بعيدا ))(( ... فقد ضل ضالال يف قوله تعاىل:  السائل :

الضالل البعيد يعود على كل من كفر باألربعة أو بواحد منها ؛ ألن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض   الشيخ :

(( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويقولون كالذي كفر بكله كما قال تعاىل: 

  . ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا ))نؤمن ببعض 

اهللا جل وعال أطلق اسم الكفر على من كفر به وقلنا يا شيخ إن من كفر باهللا يتضمن الكفر بصفاته  السائل :

  تعاىل وكثري من الناس يكفر بصفاته تعاىل فهل يصح إطالق اسم الكفر عليه ؟

ات اهللا نوعان: كفر تكذيب ، وكفر تأويل يعين مبعىن األدب إنكار صفات اهللا عزوجل الكفر بصف الشيخ :

ينقسم إىل قسمني: إنكار تأويل ، وإنكار تكذيب ؛ إما إنكار التكذيب فإنه كفر ألنه تكذيب للخرب مثل أن 

كافر مرتد ؛ ملاذا ؟ أن اهللا مل يستوي على العرش ، هذا   (( الرحمن على العرش استوى ))يقول يف قوله تعاىل: 

استوى لكن مبعىن استوىل ، فهذا إنكار تأويل  (( الرحمن على العرش استوى ))ألنه كذب اخلرب ؛ أما إذا قال: 

  ، هذا ال يكفر إال إذا أول تأويال ال يستقيم إطالقه .

  هل يلزم من إرسال اهللا عزوجل الرسول أن ينزل عليه كتابا ؟ السائل :

 ومنذرين مبشرين النبيين اهللا فبعث واحدة أمة الناس (( كانلدليل يا مجاعة ؟ قوله تعاىل: أي نعم ، ا الشيخ :

(( لقد أرسلنا رسلنا أيضا آية أخرى  فيه )) اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل

  . بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميثاق ))

(( إن اهللا يغفر الذنوب جميعا وقال يف آية أخرى:  يكن اهللا ليغفر لهم ))(( لم وجل:  قال اهللا عز السائل :

  ؟ ))

  سيأتينا إن شاء اهللا ، ما ذكرنا الفوائد . الشيخ :

  هل الرسل الذين أنزل اهللا عليهم الكتب فهل كلمة الرسل تتضمن األنبياء فكل نيب أرسل بكتاب ؟ السائل :



ياء ال ينزل عليهم الكتب إمنا الكتب للرسل فقط ألم هم املكلفون ليس الظاهر ، الظاهر أن األنب الشيخ :

  .بإبالغ اخللق رسالة رم 

  ما الراجح يف التفريق بني الرسول و النيب ؟ السائل :

  .لكن كل ما ذكر بلفظ النيب يف القرآن فهو رسول  ؛ فرق  أي نعم بينهما الشيخ :

هي شريعة لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه فهل يدخل يف ذلك صوم قلت حفظك اهللا إن شريعة من قبلنا  السائل :

  يوم وإفطار يوم وملاذا مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟

  . ( أفضل الصيام صيام داود )صوم يوم وإفطار يوم أقره النيب عليه الصالة والسالم قال:  الشيخ :

  لكن ملاذا مل يفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟  السائل :

هذا أنت تعلم بارك اهللا فيك أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إمام األمة وسلطان األمة وأمري األمة  الشيخ :

ويشتغل بأشياء كثرية أهم من هذا ، كانت متر به اجلنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم وال يقوم مع اجلنازة مع 

إتباع اجلنائز من أفضل األعمال ؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم يراعي مصاحل أخرى أفضل مما يقول إن أن 

  هذا أفضل شيء .

  هل كان اسم ختم بإيل هو عبد اهللا كجربيل فهل هذا صحيح ؟ السائل :

  واهللا هكذا قالوا ، هكذا قالوا واهللا أعلم الظاهر هي لغة عربية . الشيخ :

  ؤال عن قوله تعاىل: (( ... الذين حيملون العرش ومن حوله ... )) هل هم املالئكة الكروبيون ؟س السائل :

(( الذين يحملون العرش ومن ما أدري واهللا ، قيل إن الكروبيون هم محلة العرش وهم الذين ذكرهم اهللا  الشيخ :

  يعين ومن كان حول هؤالء هم الكروبيون ، اهللا أعلم . حوله ))

  سؤال عمن ارتكب شيئا من املفسقات ؟ السائل :

  الشرك أكرب وأصغر ، البدعة أيضا بعضها مفسق وبعضها مكفر . الشيخ :

 وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين (( إنفوائد اآلية: 

(( ثم ازدادوا  من فوائدها: أن املذبذب بني اإلميان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا ؛ لقوله:  .سبيال ))  ليهديهم

ومن فوائدها: أن من العلماء من استدل ذه اآلية على  وذلك ـ و اهللا أعلم ـ أن اإلميان مل يدخل قلبه . كفرا ))

(( إن الذين آمنوا ثم  قالوا ألن اهللا قال:  أن من تكررت ردته مل تقبل توبته ، من تكرر ردته مل تقبل توبته ؛

؛ فهل هذا االستدالل صحيح ؟ قد يقول  كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اهللا ليغفر لهم ))

قائل إنه ليس بصحيح ؛ ألن آخر أمر هؤالء أيش ؟ أن ازدادوا كفرا ومل يذكر اهللا توبتهم ؛ فإذا قارننا هذا بقوله 



قلنا  ( قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))(تعاىل: 

(( إن اهللا هذه اآلية تقضي على ما ذكره هؤالء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته ال تقبل توبته ألن اآلية 

ألنه لو تاب لتقبل لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب ؛ وإن قال إننا ال نقول إنه تقبل توبته  يغفر الذنوب جميعا ))

؛ وهلذا ملا كان أمر هؤالء أن يزداد اإلنسان كفرا ، فنحن ال نقول إنه لو تاب تقبل لكن نقول يبعد أن يتوب بل 

آخر أمره أن يزداد كفرا ؛ وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته إذا ظهر منه اإلميان الصحيح 

قامة وصالح احلال فإننا نقبل منه وما ذلك على اهللا بعزيز ؛ وهذا هو األصح أن من تكررت ردته جيب أن واست

ومن فوائدها: الرد على  نتأىن يف قبول توبته حىت نعرف صدق توبته وصالحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحا .

ن اإلنسان جمرب على عمله وأن فعله ال ينب إليه إال القدرية ، والرد على اجلربية ؛ الرد على اجلربية الذين يقولون إ

من  فأضاف األفعال إىل (( آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم  ازدادوا كفرا ))جمازا ؛ فالرد عليهم من قوله: 

عل ألن اجلربية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري ، اجلربي يقول العبد ما يفوفيه رد على اجلربية  ؛؟ إليهم 

بالرياح ؛ فلما قيل هلم كيف يكون ذلك واهللا تعاىل جييب الطائع ويعاقب ، جمرب على العمل كتحرك ...  باختياره

العاصي ، أي حكمة يف إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغري اختياره ؟ قالوا ال نتحجج على اهللا 

كه والكل ملك هللا ، فإذا تصرف يف ملكه مبا شاء ولو ، يفعل اهللا ما يشاء والظلم تصرف الفاعل يف غري مل

بتعظيم املطيع وهو تنعيم العاصي فهو ملكه ؛ وبناء على ذلك نفوا احلكمة يف أفعال اهللا وقالوا ليس هللا  إال يف 

فدل هذا  (( وال ليهديهم سبيال ))وفيه أيضا رد على القدرية ؛ لقوله:  حكمة يف أفعاله هو يفعل رد املشيئة .

على أن اهلداية بيد اهللا وليس يستقبل ا العبد ؛ و القدرية يقولون إن اإلنسان مستقل بفعله ليس هللا فيه مشيئة 

، العلم والكتابة واملشيئة  ، فغالم ينكرون مجيع مراتب القدروال خلق ؛ وغالم يقولون وال علم وال كتاب 

اتب القدر ومها: املشيئة واخللق ، يقولون اهللا يعلم وقد كتب ما واخللق ، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتني من مر 

يكون لكنه ال يشاء ؛ اإلنسان مستقل بعمله ؛ وكال الطائفتان غاليتان مفرطتان ؛ القدرية غلوا بإثبات فعل العبد 

حيذر من الرتدد  ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان أن وتطرفوا يف إثبات خلق اهللا واملشيئة ؛ واجلربية بالعكس .

والتقلع فإن الغالب أمنا هذه حاله ال يبارك له يف عمره وال يف عمله ، كونه كل يوم له رأي وكل يوم له عمل هذا 

الشك أنه يضيع عليه الوقت وال يستفيد من عمره شيئا ؛ وهلذا يذكر عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال " من بورك 

وإن كانت كل  ، شيء يف العمل حىت يف السيارة إذا بورك لك فيها فالزمهاله يف شيء فليلزمه " وهذا عام يف كل 

فطر عنها ؛ فطر عنها أو ا ؟ عنها ؛ على كل حال يف هذا دليل على أن اإلنسان ال ينبغي له يوم خترب عليك 

ا تبني له أنه أن يتقلب ولكن ليس معىن قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل بل الواجب بعد إذ



باطل الواجب أن يأخذ باحلق كما قال عمر يف كتابته أليب موسى األشعري " ال مينعنك قضاء قضيته باألمس أن 

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل  تقضي باحلق فيه اليوم فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل " .

ه لن يغفر له ولن يهديه ؛ ألن هؤالء آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإن

(( فلما زاغوا أزاغ اهللا ويرتتب على هذه الفائدة اليت دلت عليها هذه اآلية ودل عليها قوله تعاىل:  ازدادوا كفرا .

مال السيئة جتلب األعمال يتفرع على هذه اآلية: أن األعمال الصاحلة جتلب األعمال الصاحلة واألع قلوبهم ))

  السيئة ؛ فإذا من اهللا عليك بعمل صاحل فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه .

 من أولياء الكافرين يتخذون أليما الذين عذابا لهم بأن المنافقين (( بشرأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ تكلمنا على  . ))جميعا  هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون

وبيننا اختالف العلماء  (( إن الذين آمنوا ثم كفروا ))اآلية السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعاىل: 

وأن يف ذلك قولني ألهل العلم فمنهم من قال إنه ال تقبل توبته وأنه إذا  رمحهم اهللا هل تقبل من تكررت ردته

منه الردة ثالث مرات ففي الثالثة ال تقبل ؛ ألنه متالعب لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتني من قبل فإنه  تكررت

فإن توبته مقبولة لعموم األدلة  رمبا يرتد ، واستدلوا ذه اآلية ؛ ولكن القول الراجح أنه إذا تبني صدقه يف توبته

فيكون آخر أمرهم زيادة الكفر  (( ثم ازدادوا كفرا ))يقول:  يف قبول التوبة ؛ وأما اآلية الكرمية فإن آخرها

(( بشر المنافقين تفسري اآلية:  وليست التوبة ؛ وبيننا احلذر من تذبذب اإلنسان ، كملنا الفوائد أظن ؟ نعم .

ب اخلطا (( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما )) (( بشر ))قال اهللا تعاىل:  بأن لهم عذابا أليما )) .

للرسول عليه الصالة والسالم ، وميكن أن جنعله عاما لكل من يتوجه اخلطاب إليه سواء الرسول صلى اهللا عليه 

(( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وآله وسلم أم غريه ؛ والبشارة ي األصل هي اإلخبار مبا يسر ، قال اهللا تعاىل: 

وهل العذاب يسر  ر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ))(( بشفالتبشري اإلخبار مبا يسر ؛ فكيف قال:  ونذيرا ))

؟ ال ، أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم م وهذا يقع كثريا يف كالم الناس ، إذا رأى إنسانا متمردا 

(( ثم صبوا من فوق رأسه من عذاب قال ابشر باخليبة ، ابشر بالعقوبة ، وما أشبه ذلك ، ومنه قوله تعاىل: 

 (( إنك أنت العزيز الكريم ))فإن بعض العلماء قال املراد بقوله:  م ذق إنك أنت العزيز الكريم ))الحمي

يف الدنيا وهذا جزاءك يف اآلخرة ؛ أما اجلواب الثاين  (( إنك أنت العزيز الكريم ))التهكم ؛ وبعضهم قال: 

يت بذلك ألن البشرة تتغري لكن إذا أخرب فقالوا إن البشارة هي اإلخبار مبا يتغري به الوجه من خري أو شر ومس

اإلنسان مبا يسره استنار وجهه وإذا أخرب مبا يسوءه أظلم وجهه واكفهر ؛ وعلى هذا فال يكون يف اآلية إشكال 

(( المنافقين ؛ وقوله: هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل احلقيقة ؛ بل يكون قيل على سبيل احلقيقة 



قوا بإظهار اإلسالم وإبطال الكفر ؛ مأخوذ من نافقاء الريبوع أي جحره ؛ ألن الريبوع له جحر يعين الذين ناف ))

له باب مفتوح حيفر يف األرض خندقا مث جيعل يف آخر جحره قشرة رقيقة حىت إذا أيت من باب اجلحر سهل عليه 

وع ؛ والنفاق مل يكن معروفا قبل أن يرفع هذا القشر الرقيق برأسه وخيرج ، هذا أصل النفاق ، من نافقاء الريب

اإلسالم وال يف أول اإلسالم ؛ ألن أول اإلسالم ليس هناك قوة للمسلمني خيافها الناس لكن ملا صار للمسلمني 

شوكة وقوي املسلمون وذلك بعد انتصارهم يف غزوة بدر سنة الثانية بدأ النفاق يظهر وقال املنافقون إن أمره قد 

اهنه والبد أن نظهر أننا معه حىت ال ينالنا بسوء ؛ وحصل هلم ما أرادوا فإن الرسول صلى اشتد وظهر فالبد أن ند

( ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل اهللا عليه وآله وسلم مل ينلهم بسوء حىت إنه استأذن يف قتلهم فقال: 

(( بشر غزوة بدر لكن هذا ال ينفعهم ؛ إذا أول ما ظهر النفاق مىت ؟ حني قوي املسلمون بعد  أصحابه )

خربها  (( لهم ))اسم أن ، و  (( عذابا )) و(( بشر )) متعلق  المنافقين بأن لهم عذابا أليما )) (( بأن ))

(( أي مؤملا ؛ فما هذا العذاب األليم ؟ سيأيت يف آخر اآليات قول اهللا تعاىل:  (( بأن لهم عذابا أليما ))مقدم 

(( بشر المنافقين بأن لهم فوائد اآلية:  . النار ولن تجد لهم نصيرا ))إن المنافقين في الدرك األسفل من 

يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أنه ينبغي لنا أن نصاحل املنافقني بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشروا  . عذابا أليما ))

نافقني مستحقون للعذاب ومن فوائدها: أن امل أو بلفظ اعلموا بأن هلم عذابا أليما حىت يرتدعوا عن نفاقهم .

(( تفسري اآلية:  ومن فوائدها: أن عذام مؤمل موجع . والالم هذه لالستحقاق . (( بأن لهم ))األليم ؛ لقوله: 

مث بني من  جميعا )) . هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون الذين

هذه من عالمات النفاق ، أن  يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين )) (( الذينصفام ما ذكره بقوله: 

اإلنسان يتوىل الكفار دون املؤمنني ؛ ألنه جيد املؤمنني ضعفاء ليس هلم شوكة والكفار أقوياء هلم الشوكة والسلطة 

الناس بالنسبة فيتخذهم  أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين كما يوجد اآلن من بعض 

ملواالة الكفار من دون املؤمنني بل جتده سيفا مسلوال على املؤمنني وجتده على الكفار ماء باردا يواليهم ويناصرهم 

أولياء يف أي شيء ؟ يف  (( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ))، هذا من صفات املنافقني ، 

حملبة أولياء يف النصرة واملساعدة ولو بالقول ، أولياء يف تقومي اقتصادهم ، أولياء التويل يف مجيع األمور ، أولياء يف ا

 (( من دون المؤمنين ))يف مداهنتهم وعدم التعرض هلم وما هم عليه ؛ املهم أن طرق الوالية كثرية ؛ وقوله: 

فهو أبلغ من  وبينك حجاب )) (( ومن بينناأتت " من " الدالة على بعد الصلة بينه وبني املؤمنني كقوله تعاىل: 

تدل على بعد الصلة بني املؤمنني واملنافقني ؛  (( من دون المؤمنين ))قوله: وبيننا وبينك حجاب ؛ هذا أيضا 

أي أيطلبون عند الكافرين العزة ، يعين الغلبة والقوة والقهر ؛ وهذا هو  (( أيبتغون عندهم العزة ))قال تعاىل: 



(( فإن ىل الكفار يطلبون منهم العزة أن يعتزوا م ؛ فأبطل اهللا هذا االبتغاء بقوله: الذي حيصل من بعض من يتو 

(( يقولون لئن رجعنا إلى عند الكفار ، وهذا كقوله تعاىل عن املنافقني أنفسهم: ما هي العزة  العزة هللا جميعا ))

وهنا مل  العزة ولرسوله وللمؤمنين ))(( وهللا وهذا حق لكن من األعز ؟  المدينة ليخرجن األعز منها األذل ))

بصيغة  (( وهللا العزة ))يقل: واهللا األعز ورسوله واملؤمنني ؛ ألنه لو قال: واهللا أعز ، ألثبت هلم عزة ؛ ولكنه قال: 

تقتضي احلصر بتقدمي اخلرب ألجل أن يتبني أن املنافقني ال عزة هلم وكيف يكون هلم عزة وهم يتقون ويداهنون 

حال من العزة وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة  (( جميعا ))كلمة   ( فإن العزة هللا جميعا ))(وخيادعون 

وهكذا قال العلماء إن العزة ثالثة أنواع: عزة القدر ، وعزة القهر ، وعزة االمتناع ؛ فاهللا وحده هو القاهر لكل 

ثله شيء ، و اهللا وحده هو الذي ميتنع عليه  شيء الغالب لكل شيء واهللا وحده هو ذو القدر العظيم الذي ال ميا

 أولياء الكافرين يتخذون (( الذينتفسري اآلية:  .(( فإن العزة هللا جميعا )) كل نقص وكل عيب ؛ وهلذا قال: 

يف هذه اآلية من الفوائد: بيان صفة قبيحة  . )) جميعا هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من

مواالة الكافرين من دون املؤمنني ؛ إذا كل من واىل الكافرين من دون املؤمنني ففيه فقني وهي ؟ من صفات املنا

فإن هذا استفهام إنكار  (( أيبتغون عندهم العزة ))ومن فوائدها: أن من ابتغى العزة فهو ذليل ؛ لقوله:  نفاق .

فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من  عا ))(( فإن العزة هللا جميومن فوائدها: أن العزة هللا وحده ؛ لقوله:  .

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يقطع العالئق عن اخلالئق ، وأن يعلق قلبه مبن ؟ باهللا عزوجل يبتغي  يشاء .

  منه العزة ، يبتغي منه النصر ، يبتغي منه دفع البالء ، يبتغي منه تسهيل األمور ، وهكذا ؛ علق قلبك بربك .

  ؟ (( ... من دون المؤمنين ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  :السائل 

نعم إذا قلت " من دون " صارت هناك مسافة ، مسافة أوجدا كلمة " من " يعين كأن هناك مسافة  الشيخ :

بينك وبني املؤمنني ؛ لو قال " دون املؤمنني " كان فيه احتمال أن تكون قريبا من املؤمنني فاألوىل تدل على بعد 

ما قال: بيننا وبينك  وبينك حجاب )) (( ومن بيننااملسافة ، وقد ضربت لكم مثال بآية أوضح من هذا وهي : 

(( من حجاب ؛ ألنه لو قال: بيننا وبينك حجاب لكان من احملتمل أنه ليس بينهما إال احلجاب فقط ؛ لكن 

  معناه أن هناك مسافة قبل أن نصل إىل احلجاب بيننا وبني هؤالء . بيننا وبينك ))

  هللا عزوجل ؟إذا قال لنا قائل مىت يكفر من واىل أعداء ا السائل :

يكفر من واالهم من ناصرهم على املسلمني أو أحب انتصارهم على املسلمني أو انتصار الباطل على  الشيخ :

احلق ؛ أما جمرد الوالية بالعهد أو الوالية باملعاملة فهذه ال خترجه من اإلسالم وقد ال تكون مذموما فضال عن  

  كوا خمرجة من اإلسالم .



  ي حيزن ملصائب الكفار ؟ ما حكم الذ السائل :

الشك أن هذه والية لكن مسألة الكفر كفر صعب ؛ لكن الشك هذه والية ؛ لكن رمبا يأسف  الشيخ :

اإلنسان ملصائبهم ألنه يرى أا تضره إذا قد تكون عالقة الناس ذه الدولة أقوى بعالقتهم بدولة أخرى وأنفع 

  انتصار الروم على الفرس . نصر اهللا ))(( ويومئذ يفرح المؤمنون بواهللا عزوجل قال: 

  للتهكم فما معىن ذلك ؟ (( بشر المنافقين ))بعض العلماء قال إن البشارة يف قوله تعاىل:  السائل :

  التهكم يعين يسخر به ، حيث جعل الشيء املؤمل كأنه شيء مطلوب حمبوب . الشيخ :

  اهنة جتوز ؟هل هناك فرق بني املواالة واملداهنة وهل املد السائل :

نعم املواالة كما قلنا أن يناصرهم ويساعدهم ويتوالهم يكون من أولياءهم ؛ واملداهنة أن يسكت عن  الشيخ :

بأس ا إذا دعت  املدارات الباطلهم ؛ لكن ما بينه وبينهم صلة يف املواالة ، واملداهنة حرام واملواالة أشد ؛ لكن 

  . احلاجة إليها

  غي لنا أن نصارح املنافقني بالبشارة بالعداوة مع أن النفاق أمر قليب فكيف يتم ذلك ؟قلتم إنه ينب السائل :

(( ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ال ، له عالمة ، قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

(( .  

هو القوي فيواليه ليتقي شره فمن أي أنواع عرفنا املواالة بأا غلبة الكافر على املسلم يعين بأن يكون  السائل :

  املواالة هذه ؟

ال ، ما هو مواالة هذه ، قد تكون هذه مداهنة أو مدارات أيضا ، رمبا تكون مدارات ؛ أليس جيوز أن  الشيخ :

  نعطي من زكاتنا فريضة اإلسالم أن نعطي الكافر اتقاء شره ؟ بلى .

  ك الكفار هل هذه مواالة ؟بعض املسلمني يضع أمواله يف بنو  السائل :

إذا وضع حلاجة ال بأس ، ما قصد مصلحة هؤالء ؟ قصدهم مصلحة لنفسهم ؛ لكنهم يستفيدون أكثر  الشيخ :

  ؟ وهم يستفيدون أيضا ، يستفيد حبفظها .

  ما معىن النفاق األكرب واألصغر ؟ السائل :

أنه كافر مل يؤمن باهللا وال رسوله لكن يتظاهر  النفاق األكرب هو الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر يعين الشيخ :

  أمام الناس بأنه مؤمن ؛ أما نفاق األصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق الذي يسمونه النفاق العملي .



هل النفاق األصغر صاحبه يبقى مؤمنا ؟ نعم يبقى مؤمنا ، جيتمع فيه خصلة إميان وخصلة نفاق ؛ واألكرب ؟ 

ر وأظهر اإلسالم فهذا نفاق أكرب وإذا كان مل يبطن الكفر مثال أبطن الغدر إذا عاهد ذكرت لك إذا أبطن الكف

  غدر هذا النفاق أصغر ال خيرجه من اإلميان .

  هل ثبت يف السرية أنه كان يبشر املنافقني بعذاب أليم أو كانت عمومات ؟ السائل :

ية فاألصل وقوعها عمليا ، هذا األصل ؛ أما هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها: إذا وردت النصوص لفظ الشيخ :

إذا قلنا النصوص اللفظية ال يعمل ا إال إذا علمنا أنه معمول ا هذه قاعدة خطرية فاسدة ؛ بعض الناس يقول 

النصوص اللفظية ال يعمل ا إال إذا علمنا أن الصحابة عملوا ا ؛ وحنن نقول  األصل يف النصوص اللفظية أنه 

قيل له بشر بشر ؛ يعين ؛ فهنا ال حنتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرهم ؟ األصل أنه ملا معمول به 

  األصل أنه عمل به ؟ نعم .

 ويستهزأ بها يكفر اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 في والكافرين المنافقين جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فال بها

 للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون جميعا الذين جهنم

 اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا المؤمنين من ونمنعكم عليكم نستحوذ ألم قالوا نصيب

 قاموا الصالة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو اهللا يخادعون المنافقين سبيال إن المؤمنين على للكافرين

 يضلل ومن هؤالء إلى وال هؤالء إلى ال ذلك بين مذبذبين قليال إال اهللا يذكرون وال الناس يرآؤون كسالى

  . سبيال )) له تجد فلن اهللا

 تقعدوا فال بها ويستهزأ بها يكفر اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدتفسري اآلية: 

 جميعا )) جهنم في والكافرين المنافقين جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم

قوله: (( وقد نزل عليكم )) الفاعل هو اهللا عزوجل ، ونزل وأنزل معنامها واحد ؛ وقيل: أنزل فيما  كان مجلة  .

واحدة وأنزل فيما كان متفرقا ؛ ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه ال فرق ؛ ولكن الذي يتدبر القرآن يدل 

(( رة باإلنزال وتارة بالتنزيل ، نعم إذا فصل ذا مثل قوله: على أنه ال فرق فإن اهللا تعاىل يعرب عن إنزال القرآن تا

فعلى (( لنثبت به فؤادك )) أي نزلناه  وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ))

أي يف القرآن ، وإذا فسرنا الكتاب  (( عليكم في الكتاب ))أي اهللا عزوجل  (( وقد نزل ))حسب ما حصر ؛ 

فهذا تفسري باملراد ، وإذا فسرنا الكتاب باملكتوب هذا تفسري باللفظ ؛ فالتفسري باللفظ هو الذي يفسر  بالقرآن

اللفظ مبا يوافق اشتقاقها ؛ والتفسري باملراد هو الذي يفسر فيه اللفظ مبا أريد به يف قطع النظر عن اشتقاق ؛ فإذا 



وإذا قلت املراد به القرآن فهذا تفسري باملراد ، وهذا يقع  قلت الكتاب مبعىن املكتوب فهذا تفسري لفظي باللفظ ؛ 

هنا  (( الكتاب ))كثريا يف القرآن الكرمي تارة تفسر الكلمة مبرادها وتارة تفسر مبا يوافق اشتقاقها ؛ على كل 

 فعال مبعىن مفعول أي مكتوب ؛ ومسي مكتوبا ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ ، وألنه مكتوب يف املصاحف اليت

هذه " أن " مصدرية وجيوز  (( أن إذا سمعتم ))يقول:  بني أيدينا ، وألنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام الربرة .

، والتفسريية هي اليت تأيت مفسرة ملا تضمن معىن  أن تكون تفسريية ألن التنزيل يتضمن معىن القول دون حروفه

   القول دون حروفه

 



أي يف القـــرآن ، وإذا فســـرنا الكتـــاب بـــالقرآن فهـــذا  (( علـــيكم فـــي الكتـــاب ))أي اهللا عزوجـــل  (( وقـــد نـــزل )) 

تفســري بــاملراد ، وإذا فســرنا الكتــاب بــاملكتوب هــذا تفســري بــاللفظ ؛ فالتفســري بــاللفظ هــو الــذي يفســر اللفــظ مبــا 

يوافــق اشــتقاقها ؛ والتفســري بــاملراد هــو الــذي يفســر فيــه اللفــظ مبــا أريــد بــه يف قطــع النظــر عــن اشــتقاق ؛ فــإذا قلــت 

ب مبعىن املكتوب فهذا تفسري لفظي باللفظ ؛ وإذا قلـت املـراد بـه القـرآن فهـذا تفسـري بـاملراد ، وهـذا يقـع كثـريا الكتا

هنــا فعــال  (( الكتــاب ))يف القــرآن الكــرمي تــارة تفســر الكلمــة مبرادهــا وتــارة تفســر مبــا يوافــق اشــتقاقها ؛ علــى كــل 

للــوح احملفــوظ ، وألنــه مكتــوب يف املصــاحف الــيت بــني مبعــىن مفعــول أي مكتــوب ؛ ومســي مكتوبــا ألنــه مكتــوب يف ا

هـذه " أن " مصـدرية ، وجيـوز أن  (( أن إذا سـمعتم ))يقـول:  أيدينا ، وألنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام الربرة .

تكــون تفســريية ؛ ألن التنزيــل يتضــمن معــىن القــول دون حروفــه ؛ والتفســريية هــي الــيت تــأيت مفســرة ملــا تضــمن معــىن 

اآليــة  (( أن إذا ســمعتم آيـات اهللا يكفــر بهــا ويسـتهزأ بهــا فــال تقعـدوا معهــم ))دون حروفــه ؛ املنـزل اآلن  القـول

(( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فـي اليت أشار اهللا عزوجل إليها هي قوله: 

يعـين إذا رأيـت أحـدا خيـوض  المين ))حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فال تقعـد بعـد الـذكرى مـع القـوم الظـ

بآيــات اهللا إمــا بــالكفر أو االســتهزاء أو غــري ذلــك فــال تقعــد معــه ؛ لكــن لــو نســيت فــال حــرج عليــك إال إذا ذكــرت 

املــراد باآليــات هنــا  (( فــال تقعــد بعــد الــذكرى مــع القــوم الظــالمين )) ؛ (( إذا ســمعتم آيــات اهللا ))وهلــذا قــال: 

هر ؛ ولكـن ال مـانع أن نقـول هـي أيضـا يف اآليـات الكونيـة ؛ أمـا اآليـات الشـرعية فهـي مـا اآليات الشرعية فيما يظ

حيــاول ... جــاءت بــه الرســل مــن الكتــب املنــزل علــيهم ؛ وأمــا اآليــات الكونيــة فهــي املخلوقــات ؛ فــإذا رأيــت أحــدا 

عصــــيان واملخالفــــة ؛ لكــــن فهــــذا كفــــر بآيــــات اهللا الكونيــــة ؛ أمــــا الشــــرعية فيكــــون الكفــــر ــــا إمــــا بالتكــــذيب أو بال

أي تتخـذ هــزوا  (( ويســتهزأ بهـا ))العصـيان واملخالفـة إمـا أن يكــون كفـرا أكـرب وإمـا أن يكــون دون ذلـك ؛ وقولـه: 

مثـل أن يسـخر  ... أو فيمـا جـاءت بـه مـن األحكـام أو فيمـا أخـربت بـه مـن احلـوادث وسخرية سـواء كـان ذلـك يف

نبياء الصادقني أو يسـخر باألحكـام الشـرعية كـل هـذا داخـل يف قولـه: بيوم القيمة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة أ

؛ وقوفـا أم اضـطجاعا م أقعودا املراد باخلروج املكث سواء كان ذلك  (( فال تقعدوا معهم ))؛  (( ويستهزأ بها ))

يعـين إىل  حىت هنا للغايـة (( حتى يخوضوا في حديث غيره ))وليس املراد بالقعود ما هو ضد القيام واالضطجاع 

ألن الذين كانوا يكفـرون بآيـات اهللا ويسـتهزئون ـا يبعـد   (( يخوضوا ))أن خيوضوا يف حديث غريه ، وعرب بقوله: 

لكــن مــع ذلــك إذا كــان هــذا  (( بــل هــم فــي خــوض يلعبــون ))كــون قــوهلم جــدا بــل هــم دائمــا يف خــوض ولعــب 

قلـت إـا هنـا للغايـة فهـل تـأيت لغـري الغايـة ؟  )(( حتى )اخلوض ال خيدش على الدين فال بأس أن نبقى معهم ؛ و 

(( هــم الــذين يقولــون ال تنفقــوا علــى مــن عنــد نقــول نعــم تــأيت لغــري الغايــة كثــريا ، تــأيت للتعليــل مثــل قولــه تعــاىل: 



هنا حىت أليش ؟ ... ؛ ملـاذا ال تكـون للغايـة ؟ ألن املعـىن خيتلـف ، لـو قـال: ال تنفقـوا  رسول اهللا حتى ينفضوا ))

حــىت ينفضــوا كانــت داللــة علــى أــم إذا انفضــوا فــأنفقوا علــيهم ؛ ألن حــىت الغايــة هــي الــيت حتــل حمــل " إىل أن " ال 

س املـراد ؛ بـل املعـىن: ال تنفقـوا ألجـل تنفقوا على من عند رسـول اهللا إىل أن ينفضـوا فـإذا انفضـوا فـأنفقوا ، وهـذا لـي

يخوضــوا فــي حــديث  (( حتــىفهـي للغايــة  (( حتــى يخوضــوا فــي حــديث غيــره ))؛ أمــا الــيت معنـا يف أن ينفضـوا 

اجلملـة مؤكـدة بـإن  (( إنكـم إذا مـثلهم ))أي غري حديث الذي يكفرون فيه بآيـات اهللا ويسـتهزئون ـا ؛  غيره ))

(( إن اهللا جــامع المنــافقين مث قــال:  أي مثــل هــؤالء اخلائضــني .(( إذا مــثلهم )) ولــه: ، واملــراد إنكــم إن قعــدمت لق

يـوم القيمـة ؛ واملنـافق سـبق أنـه الـذي يظهـر اإلسـالم ويـبطن الكفـر ؛ والكـافر هـو  والكافرين فـي جهـنم جميعـا ))

يكفـر بهـا ويسـتهزأ بهـا  (( وقـد نـزل علـيكم فـي الكتـاب أن إذا سـمعتم آيـات اهللافوائد اآلية:  املصرح بكفره .

 . (( وقـد نـزل علـيكم الكتـاب ))ففي هذه اآلية الكرميـة: إثبـات أن القـرآن منـزل مـن عنـد اهللا ؛ لقولـه:  . ... ))

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن القــرآن كــالم اهللا ؛ ألنــه إذا كــان نــزل مــن عنــده لــزم أن يكــون كالمــا ؛ إذ أن الكــالم 

ويتفـرع علـى هـذا أيضـا: إثبـات علـو اهللا ؛ ألنـه إذا كـان  ل هي صفة مـن الصـفات .صفة ليس عينا قائمة بنفسها ب

(( ومـن فوائـدها: أن احلكـم معلـق بالسـمع ؛ لقولـه:  على أن املتكلم به عـال .هذا الكالم من عنده وهو نازل دل 

ه علـم إن السـمع (( وال تقف ما لـيس لـك بـكما علق بالبصر ، كما علق بالقلب قال اهللا تعاىل:   إذا سمعتم ))

ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــب اإلنكــار علــى الكــافر بآيــات اهللا  . والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه مســئوال ))

؛ ألنــه  اآلن اآليــة تفســر نفســها بقطــع النظــر عــن أدلــة أخــرى ؟ ظاهرهــا نعــم حنــن واملســتهزئ ــا ؛ أتوافقوــا ؟ نريــد

كـار علـيهم ؛ ولكـن يقــال يف اجلـواب عـن هـذا إن اهللا تعـاىل إمنــا أراد أن إمنـا ـى عـن القعـود معهــم ومل يـأمر ب اإلن

يبــني حكــم املشــاركني وــيهم عــن ذلــك ـ أي عــن هــذا املنكــر ـ يفهــم مــن ينــا عــن اجللــوس معهــم  ،ــيهم عــن 

إن اجللــوس معهــم يعــين أن ال نقــر منكــرهم ؛ فالصــواب أن هــذه اآليــة ال تــدل علــى ارتفــاع النهــي عــن هــذا املنكــر و 

ومــن فوائــدها: أن األحكــام  دلــت عليــه أو ســكتت عنــه فلــدينا نصــوص أخــرى تــدل علــى وجــوب إنكــار املنكــر .

 (( ال تقعـدوا معهـم حتـى يخوضـوا فـي حـديث غيـره ))تدور مـع عللهـا ، األحكـام تـدور مـع عللهـا ؛ مـن قولـه: 

يف القعـود معهـم إذا خاضـوا يف حـديث فلما كانوا يكفرون بآيات اهللا ويستهزئون ي عـن القعـود معهـم مث أذن لنـا 

 (( إنكـم إذا مـثلهم ))ومن فوائدها: أن املشارك لفاعل املنكـر كفاعـل املنكـر ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه:  غريه .

حنـــن قلنـــا املشـــارك واآليـــة ال تـــدل علـــى املشـــارك تـــدل علـــى أن اجلـــالس معهـــم لـــه حكـــم الفاعـــل ، فنقـــول إذا كـــان 

ومـن فوائـدها: وجـوب مغـادرة املكـان الــذي  لـه حكـم الفاعـل فاملشــارك مـن بـاب أوىل .اجلـالس يعـين القاعـد معهـم 

، وجــوب املفارقــة ؛ وال جيــوز لإلنســان أن يبقــى ويقــول أنــا منكــر بقلــيب وقــد قــال يكفــر فيــه بآيــات اهللا ويســتهزأ ــا 



ــم يســتطع النــيب عليــه الصــالة والســالم:  ــره بيــده فــإن ل ــم يســتطع ( مــن رأى مــنكم منكــرا فليغي فبلســانه فــإن ل

وأنا اآلن منكر بقليب غايـة اإلنكـار ؛ نقـول لـو صـدقت يف ذلـك لقلـت إذ أن اجلـوارح تبـع للقلـب فلـو كـره  فبقلبه )

فــإن قــال قائــل: إذا حرمــوا علــى  . القلــب ذلــك لكرهتــه اجلــوارح وهــذا ال يغنيــك ، البــد أن تفــارق وإال كنــت مــنهم

حلــق اللحيــة حــرام ؟ فــاجلواب عــن ذلــك: أنــه جيــب علينــا أن نغــادر املكــان اإلنســان اجللــوس مــع حــالق اللحيــة ألن 

حني نراه حيلقها بالفعل ؛ أما وقد انتهى الفعل ومل يبق إال أثره فال يلزمنا أن نغادر املكان الذي هو فيـه ؛ ومثلـه لـو 

ه فمــا اجلــواب ؟ قــال قائــل: إذا مشمــت رائحــة الــدخان مــن إنســان وجــب عليــك أن تغــادره ألن أثــر الــدخان يف فمــ

اجلـــواب ال جيـــب ، نعـــم إذا رأيتـــه يشـــرب الـــدخان حينئـــذ أـــاه فـــإن نفـــع وإال قـــم ؛ أمـــا أثـــر املعصـــية فلـــيس كفعـــل 

ومن فوائدها: حترمي التعاون على اإلمث والعدوان ؛ وجهه أنه إذا حرم القعود مـع فاعـل املنكـر فاإلعانـة مـن  املعصية .

رشــه ، تطيبــه ، تــأيت بــاألواين ، تصــب هلــم القهــوة أو شــاي ، هــذا حــرام مــن بــاب أوىل ، مثــل أن يــئ لــه املكــان ت

ومـــن فوائـــدها: أن جلـــيس الصـــلحاء الـــذين يعملـــون الصـــاحلات مـــثلهم ؛ مـــن أيـــن نأخـــذ ؟ مـــن قيـــاس  بـــاب أوىل .

آلــه العكـس ؛ ألنـه إذا وزر بـاجللوس مـع العصـاة أوجـر بـاجللوس مـع الطـائعني ؛ وقـد اسـتعمل النـيب صـلى اهللا عليـه و 

يعـين إذا أتـى إنسـان  ( وفـي بضـع أحـدكم صـدقة )وسلم هذا القياس نفسه ـ صلوات اهللا وسـالمه عليـه ـ ملـا قـال: 

( قـالوا يــا رســول اهللا يـأتي أحــدنا شـهوته ويكــون لـه فيــه أجــر ؟ قـال أرأيــتم لـو وضــعها فــي زوجتـه فلـه صــدقة ، 

هـذا قيـاس أيـش ؟ علـى لحـالل كـان لـه أجـر ) ، قال كـذلك إذا وضـعها فـي ا حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا نعم

العكس ، وهذه مثلها ؛ ألن اهللا تعاىل إذا أمث القاعدين مع فاعلي املنكر فإن فضـله أوسـع وأعظـم فيثيـب القاعـدين 

مــع الصــاحلني وأتبــاعهم ؛ ومــن هنــا يتولــد فائــدة وهــي: احلــذر مــن جلســاء الســوء والرتغيــب يف جلســاء الصــالح ، 

 ( مثــل الجلــيس الصــالح كحامــل المســك )ل اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حيــث قــال: وهــذا مــا ... مــن رســو 

  املسك نوع من الطيب يقال إنه خيرج من دم غزال معني ويف ذلك يقول املتنيب ميدح أظن السيف الدولة يقول: 

  فإن تك في األنام وأنت منهم     فإن المسك بعض من دم الغزال                       

( مثـل الجلـيس الصـالح كحامـل المسـك إمـا أن يهـديك ـ يعنـي يعطيـك مجانـا ـ ن نقـول إن الرسـول قـال: فـنح

وإمــا أن يبيعــك ـ يعطيــك بعــوض ـ وإمــا أن تجــد منــه رائحــة طيبــة ـ مــا تفلــيس مــن جلــيس الصــالح ـ ومثــل 

مـا الكـري ؟ الكــري  أتـدرون الجلـيس السـوء كنـافخ الكيــر إمـا أن يحـرق ثيابـك وإمــا أن تجـد منـه رائحـة كريهــة )

عبارة عن جلد يربط بعضه ببعض وجيعل له حلقـوم يـدخل علـى مأسـورة تتصـل بـاجلمر ويف طـرف اجللـد هـذا ـ وهـو 

جلد لني ـ يف طرفـه خشـبتان هكـذا كالفتحـان وتنضـمان ، إذا شـده فتحهمـا فـامتأل اجللـد هـواء مث انضـمهما ودفعـه 

فتشــتعل النــار ، هــذا هــو الكــري وكــانوا يســتعملونه فيمــا ســبق وحينئــذ يكــون هــواء يــدخل مــع املأســورة علــى الفحــم 



أدركناهم ؛ يقول هذا حامل الكري إما أن حيرق ثيابك مىت ؟ إذا طار الشـرر علـى الثيـاب ، وإمـا أن جتـد منـه رائحـة  

كريهة ؛ فيؤخذ من آية الكرمية معىن هذا احلـديث ؛ احـذر جبلسـاء السـوء وعليـك جبلسـاء الصـالح فإنـك لـن تعـدم 

مـن العـامل ؛ مـن أيـن لصـنفني ومـن فوائـدها: أن النـار  خريا من جلساء الصالح ولن تعدم شـرا مـن جلسـاء السـوء .

قلهمــا ؟ بينهمــا مــن مهــا الصــنفان ؟ الكــافرون واملنــافقون ، بقــي صــنف ثالــث املؤمنــون وهــؤالء األصــناف  يؤخــذ ؟

(( النــار ، وأــا واســعة ؛ وجــه ذلــك ؟ لقولــه:  ومــن فوائــدها: إثبــات الــثالث هــم املــذكورون يف أول ســورة البقــرة .

وجــه كوــا واســعة أن تســع مائــة تســعة وتســعني مــن بــين آدم يف النــار ؛  جــامع المنــافقين والكــافرين فــي جهــنم ))

؟ الظـاهر أن اجلـن أكثـر مـن بـين آدم يف النـار  (( ألمألن جهنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـين ))واجلن ؟ ألنه قال: 

ومن فوائدها: ممكن نقول فيها االلتفات ؟ نعم ؛ فيها التفات ؟ أي نعـم رمبـا يقـال  ؛ وهلذا قدموا يف اآلية الكرمية .

(( مـــن كـــان عـــدوا هللا : إرادة العمـــوم نعــم هـــذه واحـــدة ؛ طيـــب و اإلظهـــار يف موضـــع اإلضــمار لـــه فوائـــد ؛هكــذا 

ومل يقـل: عـدو لـه ، مـع أن هـذا مقتضـى السـياق ؛  ورسله وجبريل وميكال فـإن اهللا عـدو للكـافرين ))ومالئكته 

لكن يبني أن من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فهو كافر ، ولينبه على سبب العـداوة ، عـداوة اهللا 

ين كفـروا باملعـادات والـذين كفـروا بغريهـا أيضـا وهي الكفر ، وليكون املعىن أمشل يعين فيكون اهللا عدوا للكافرين الـذ

 للكـافرين كـان وإن معكـم نكـن ألـم قـالوا اهللا مـن فـتح لكـم كـان فـإن بكم يتربصون (( الذينتفسري اآليـة:  .

 اهللا يجعـــل ولــن القيامــة يــوم بيــنكم يحكــم فــاهللا المــؤمنين مــن ونمــنعكم علــيكم نســتحوذ ألــم قــالوا نصــيب

 مـن فـتح لكـم كـان فـإن بكـم يتربصـون (( الـذينمث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين

 المـؤمنين ... )) مـن ونمـنعكم علـيكم نستحوذ ألم قالوا نصيب للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا

(( نـه قولـه تعـاىل: الـرتبص االنتظـار ، وم (( الذين يتربصون بكم ))فهم مجاعون مناعون كذابون خداعون ؛ انظر 

أي: ينتظرن ؛ يرتبصون من أيش ؟ الدوائر ، ينتظرون الدوائر ، هـل هـي علـيكم  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ))

(( وإن  قـالوا نريـد هـذا الفـتح ، حنـن معكـم ال حترمونـا الغنيمـة  (( فـإن كـان لكـم فـتح مـن اهللا ))أو لكم ؛ يقول: 

(( إن كـان للكـافرين نصـيب ومل يقـل فـتح ألن مـا يعطـاه الكفـار لـيس فـتح ولكنـه حمنـة  كان للكافرين نصيب ))

؟ لـو ال حنـن ألهلكهـم الـدنيا لكـن حنـن  (( ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المـؤمنين ))أي للكافرين  قالوا ))

نصـر للمــؤمنني مــاذا والعيــاذ بـاهللا ؛ إن كــان ال كم وصـرنا درعــا علـيكم ؛ شــف كيـف منعنـاكم مــنهم واسـتحوذنا علــي

يعـين إذا كنـا معكـم أعطونـا نصـيبنا ، أعطونـا غنيمـة ؛ وإن كـان األمـر بـالعكس ؟  (( ألـم نكـن معكـم ))يقولون ؟ 

؛ نعـم يسـتحوذ علـيكم يعـين  يستحوذون عن املؤمنني ومينعون عن املـؤمنني ؟ يقولـون احلمـد هللا مل نكـن معكـم ؟ ال

منني ، مـا هـي عـن املـؤمنني ، مـن املـؤمنني يعـين حنـن الـذين محينـاكم مـن ننصركم ونكون درعا لكم ومننعكم مـن املـؤ 



املـــؤمنني ولـــو ال حنـــن ؟ لقـــتلكم املؤمنـــون ؛ فهـــم يـــدعون أـــم مـــع املـــؤمنني ويطلبـــون الغنيمـــة ؛ ويـــدعون أـــم محـــاة 

فـاء للتفريـق و واسـم ال (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمة ))الكفار من أجل أن يكونوا أولياء هلم ؛ قال اهللا تعاىل: 

يعــين وبــني هــؤالء املنــافقني ، والكفــار  (( فــاهللا يحكــم بيــنكم ))مجلتــه خــرب  (( يحكــم ))اهللا الكــرمي مبتــداء ، و 

أي متعلــق بــيحكم ، واملــراد بيــوم القيمــة هــو يــوم البعــث ؛ ومســي ذلــك بــأمور ؟ ثالثــة ؛  (( يــوم القيمــة ))أيضــا ، 

  أنه يوم يقام فيه العدل ؛ أنه يوم يقوم الناس فيه لرب العاملني .وهي ؟ أنه يوم يقوم فيه األشهاد ؛ 

سـبحان اهللا ! اخلصـم خيـرب  (( فاهللا يحكـم بيـنهم يـوم القيمـة ولـن يجعـل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

تعـاىل يقـول: بنتيجـة احلكـم قبـل أن حيـاكم ؟ اآلن حنـن ـ إن شـاء اهللا ـ تعـاىل حنـن اآلن خاصـمون للكفـار ؛ ألن اهللا 

أي حكـم أبلـغ مـن  (( فـاهللا يحكـم بيـنكم ))بعـد أن قـال:  (( لن يجعل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

(( ألن األمـر واضـح منتهـي احلكم هذا ؟ يقال للخصم حاكم وليس خلصمك عليك سبيل ، فحكم للخصم قبل 

 فـتح لكـم كـان فـإن بكـم يتربصـون (( الـذينة: فوائـد اآليـ . ولن يجعل اهللا للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيال ))

 المــؤمنين مــن ونمــنعكم علــيكم نســتحوذ ألــم قــالوا نصــيب للكــافرين كــان وإن معكــم نكــن ألــم قــالوا اهللا مــن

مـن فوائـد اآليـة الكرميـة: بيـان  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا

شدة عداوة املنافقني للمؤمنني لكوم يرتبصون م الدوائر ، ينتظرون الساعة اليت يكـون فيهـا الضـرر علـى املـؤمنني 

 (( عليهم دائرة السوء وغضـب اهللا علـيهم ولعـنهم وأعـد لهـم جهـنم وسـاءت مصـيرا ))؛ لكن قال اهللا تعـاىل: 

دل علـى هـذا  (( ألـم نكـن معكـم ))ني هلم حظ من املغنم ؛ من أين يؤخذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها: أن املنافق .

ومـن فوائـدها: أن املنـافقني عنـدهم منـة ويف أنفهـم أنفـة ،  على أن املنافق يعامل بالظاهر فيعطى مـا يعطـى املسـلم .

لكـافرين نصـيب قـالوا ألـم (( وإن كـان لكفـار منـوا علـيهم إن كانت الفتح للمسلمني طالبو الغنيمـة وإن كانـت لل

الــــدعوى الكاذبــــة  ومــــن فوائــــدها: يعــــين فأعطونــــا مــــن النصــــيب . نســــتحوذ علــــيكم ونمــــنعكم مــــن المــــؤمنين ))

للمنــافقني ؛ ألــم هــم الــذين منعــوا الكفــار مــنهم لكــوم ... وســاعدوهم يف البــاطن ، وأثلجــوا صــدورهم بــأيش ؟ 

وهـذا حكـم  (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمـة ))ومن فوائدها: إثبات اجلزاء واحلكم بني الناس ؛ لقوله:  بالنصر .

ومن فوائدها: إثبات أن الكافر ليس له سبيل على املـؤمن مهمـا كـان األمـر ؛ فلـيس للكـافر سـبيل  ال حكم بعده .

أمث ، ماداموا كفارا ، طبعا مـاداموا كفـارا حـربيني ، ؛ أرأيتم لو أن املسلم أحرق خنليهم وأمات ركوم هل يأمث ؟ ال ي

 ال يــأمث ؛ ألن مــاهلم مبــاح ؛ أمــا املعصــوم وهــو الــذمي ، والثــاين املعاهــد ، والثالــث املســتأمن فهــؤالء أمــواهلم حمرتمــة .

لـــى (( ولـــن يجعـــل اهللا للكـــافرين عومـــن فوائـــدها: أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل هـــو احلكـــم بـــني العبـــاد ؛ بـــدليل قولـــه: 

؛ فاهللا حيكم ولن جيعل ؛ وعلـى هـذا فـال حكـم يـوم القيمـة ألحـد حـىت للرسـول صـلى اهللا عليـه  المؤمنين سبيال ))



أن يشـفع بـدون أن وآله وسلم ال يستطيع أن حيكم ؛ وهلذا عند الشفاعة ال يستطيع الرسول عليه الصـالة والسـالم 

احملاكمـة بـني املـؤمنني والكـافرين يف الـدنيا قـد يكـون فيهـا : أن هـل يسـتفاد مـن هـذه اآليـة الكرميـة .يستأذن مـن اهللا 

احلـــق للكـــافر ؟ قـــد يكـــون ؛ وجهـــه ؟ نعـــم أن اهللا نفـــى أن يكـــون هلـــم ســـبيل يف يـــوم القيمـــة ؛ أمـــا غـــري يـــوم القيمـــة 

  فالناس كلهم حتت العدالة .

؛ لكـن هــل  كـافرينأي نعـم وجـه الكـذب أـم ادعـوا أن هـذا التكفــري هـو سـبب النصـيب الـذي حصـل لل الشـيخ :

  هذا هو نفس الذي به صار هلم نصيب ؟ أي من األسباب لكن ليس كل شيء .

(( ، ومجيع اآليات اليت فيها اجلمع بـني املنـافقني والكفـار يقـدم اهللا فيهـا املنـافقني  أي نعم تدل على ذلك الشيخ :

إال يف حـال واحـدة أو يف آيـة واحـدة لسـبب وهـو  ليعذب اهللا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ))

وذلــك ألن جهــاد الكفــار بســالح و ... ، جهــاد املنــافقني  (( يــا أيهــا النبــي جاهــد الكفــار و المنــافقين ))قولــه: 

  بالعلم والبيان وليس بقتال .

يغــري ذلــك وجــب  إذا علــم أن هــذا يف الــس يكــون فيــه اســتهزاء أو كفــر فإننــا ننظــر إذا كــان يســتطيع أن الشــيخ :

عليه احلضور ، وإذا كان ال يستطيع حرم عليه احلضور ؛ ألن كونه حيضر مث خيـرج زيـادة ... ورمبـا حيـدث شـرا وفتنـة 

  .  

 قــاموا الصــالة إلــى قــاموا وإذا خــادعهم وهــو اهللا يخــادعون المنــافقين إن ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 يضـلل ومـن هـؤالء إلـى وال هـؤالء إلـى ال ذلـك بـين مذبـذبين قلـيال إال اهللا يذكرون وال الناس يرآؤون كسالى

 تجعلـوا أن أتريـدون المـؤمنين دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيهـا سبيال يا له تجد فلن اهللا

  . مبينا )) سلطانا عليكم هللا

 بكــم يتربصــون (( الــذينمناقشــة عــن معــاين اآليــة:  أظننــا قبــل هــذا ؟ وقفنــا علــى هــذا ؟ وأخــذنا الفوائــد ؟ طيــب .

ــم قــالوا اهللا مــن فــتح لكــم كــان فــإن ــم قــالوا نصــيب للكــافرين كــان وإن معكــم نكــن أل  علــيكم نســتحوذ أل

  . سبيال )) المؤمنين على للكافرين اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا المؤمنين من ونمنعكم

مـا معـىن الـرتبص ؟ االنتظـار ؛  (( الذين يتربصـون بكـم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

ومــاذا يرتبصــون باملســلمني ؟ يرتبصــون ــم الــدوائر ، يعــين ينتظــرون  . (( فتربصــوا حتــى يــأتي اهللا بــأمره ))يعــين ؟ 

؟ يعــين إلن  ن كــان لكــم فــتح مــن اهللا قــالوا ألــم نكــن معكــم ))(( فــإمــا معــىن قولــه:  دائــرة الســوء علــى املــؤمنني .

(( وإن كـان للكـافرين أصابكم الفتح قالوا أمل نكن معكم ؛ وماذا يريدون ذا القـول ؟ أن يشـاركوهم يف املغـامن ؛ 

يعـــين أمل ننصـــركم ومنـــنعكم مـــن املـــؤمنني لكـــم ،  نصـــيب قـــالوا ألـــم نســـتحوذ علـــيكم ونمـــنعكم مـــن المـــؤمنين ))



(( ولن يجعل اهللا للكافرين على المـؤمنين سـبيال  قوله:  دون بذلك أن يومهوا بأم هم السبب يف انتصارهم .يري

هذا يوم القيمة أو اآلن ؟ حيتمل القولني ، أي يعين معنيني ؟ اقرأ اآلية عشان تعرف السياق ؟ اقـرأ مـا قبـل هـذه  ))

 معهـم تقعـدوا فـال بهـا ويسـتهزأ بهـا يكفـر اهللا آيـات سـمعتم إذا أن الكتـاب فـي علـيكم نـزل (( وقـد؟ اجلملة 

 جميعــا الــذين جهـنم فــي والكــافرين المنـافقين جــامع اهللا إن مــثلهم إذا إنكـم غيــره حــديث فـي يخوضــوا حتـى

 نسـتحوذ ألـم قـالوا نصـيب للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون

سـبيال  المـؤمنين علـى للكـافرين اهللا يجعـل ولـن القيامـة يـوم بيـنكم يحكـم فـاهللا المؤمنين من ونمنعكم عليكم

(( ؛ ما الذي يتبني اآلن ؟ أنه يف الدنيا ألن اهللا حيكـم بيـنهم يـوم القيمـة ولـن جيعـل هلـم سـبيال يف الـدنيا ؟ لكـن  ))

(( يحكـم يوم القيمـة ألنـه قـال: ال )) فاهللا يحكم بينهم يوم القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبي

مث قــال لــيس للكــافرين علــى املــؤمنني ســبيال ، فيكــون هــذا يف يــوم القيمــة ؛ لكــن مــن العلمــاء مــن جعــل حكمهــا  ))

 وإذا خـادعهم وهـو اهللا يخـادعون المنـافقين (( إنتفسـري اآليـة:  عاما كما أسلفنا لكم وبينا الفوائد هلـذه اآليـة .

(( إن مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  قلــيال )) إال اهللا يــذكرون وال النــاس يــرآؤون كســالى امواقــ الصــالة إلــى قــاموا

اجلملة مؤكدة بـإن لبيـان حـال هـؤالء املنـافقني ومعـاملتهم مـع اهللا عزوجـل ،  الذين يخادعون اهللا وهو خادعهم ))

يخـادعون اهللا والـذين آمنـوا ومـا يخـدعون إال (( خيادعون اهللا يعين واملؤمنني أيضا كما قال تعـاىل يف سـورة البقـرة 

ومباذا خيـادعون ؟ بإظهـار اإلسـالم فـإن مـن رآهـم ورأى حضـورهم الصـالة وصـدقام قـال إـم مؤمنـون  أنفسهم ))

يعـــين أن اهللا يقابـــل خـــداعهم خبـــداع مـــن عنـــده ؛  (( وهـــو خـــادعهم ))فهـــم خيـــادعون اهللا ـــذا ، قـــال اهللا تعـــاىل: 

فيبقــون كفــارا مــع شــياطينهم مســلمني مــع ويســتمرون ؟ أنــه ميلــي هلــم حــىت يســتمروا علــى هــذا وكيــف خمادتــه إيــاهم 

املؤمنني ويعصمون ذا النفاق دمائهم وأمواهلم ؛ وهذا هو خداع اهللا تعاىل هلم أنه ميلي هلـم ليسـتمروا يف نفـاقهم مث 

إذا قـاموا  إىل الصـالة أي صـالة كانـت  ى ))(( وإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالبالتايل خيتم هلم بسوء اخلامتة ؛ 

يقومـــون كســـاىل ، والكســـالن الـــذي يكـــون عنـــده فطـــور وعـــدم النشـــاط علـــى الفعـــل ، فهـــم إذا قـــاموا قـــاموا كســـاىل 

جتدهم يتثاقلون الوضوء ويتثاقلون الذهاب إىل املسجد ، يتثاقلون الصالة نفسـها ؛ وذلـك لعـدم رغبـتهم يف الصـالة 

يعـين مـع كـوم يقومـون   (( يـراءون النـاس ))ن راغبا يف شـيء فالبـد أن يقـوم إليـه نشـيطا ؛ ، ووجه هذا أن من كا

كســاىل ال خيلصــون يف قيــامهم ولكــنهم يــراءون النــاس أي يظهــروا أنفســهم ــذا املظهــر لــرياهم النــاس فيقولــوا إــم 

ال يـذكرون اهللا يف صـالم ؟ ون أو ال يصـليعـين  (( وال يذكرون اهللا إال قليال )) (( ال يذكرون اهللا ))مسلمون ؛ 

الثــاين ، يعــين حــىت إذا صــلوا ال يــذكرون اهللا إال قلــيال ، واملــراد ال يذكرونــه بألســنتهم وجــوارحهم وقلــوم إال قلــيال ، 

فال يذكرون اهللا بألسنتهم ألم ال يـأتون بالواجـب مـن تكبـري وتسـبيح وحتيـات وغريهـا ؛ وكـذلك ال يـذكرون اهللا يف 



فال يطمئنون يف الصالة ينقروـا كنقـر الغـراب ألـا ثقيلـة علـيهم وهـم ال يأتوـا مـن رغبـة ؛ وال يـذكرون اهللا أفعاهلم 

(( ال بقلـوم ألن قلـوم سـاه غافلـة يـؤدون الصـالة كــأداء املكينـة بـدون أن يشـعروا بـأم ينـادون اهللا عزوجــل ؛ إذا 

 المنـــــافقين (( إنفوائـــــد اآليـــــة:  لقلـــــب واللســـــان واجلـــــوارح .يعـــــي با (( إال قلـــــيال ))يف الصـــــالة يـــــذكرون اهللا )) 

 قلـيال )) إال اهللا يـذكرون وال النـاس يـرآؤون كسـالى قاموا الصالة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو اهللا يخادعون

يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن الفوائــد: إثبــات خــداع املنــافقني وأــم قــوم أهــل خــداع ومكــر ؛ وهلــذا كــان مــن صــفات 

املنـافقني أـم إذا عاهـدوا غـدروا وإذا خاصـموا فجـروا وإذا حـدثوا كـذبوا وإذا وعـدوا أخلفـوا ؛ ألن كـل هـذا يتضــمن 

(( وهــو ومــن فوائــدها: إثبــات اخلــداع هللا عزوجــل ، أي أنــه جــل وعلــى خيــدع مــن خيادعــه ؛ لقولــه تعــاىل:  اخلــداع .

: إن كـان يف مقابلـة مـن خيـادع فهـو صـفة مـدح وهل اخلداع صفة ذم أو صفة مدح ؟ يف ذلـك تفصـيل خادعهم ))

(( ألنــه يــدل علــى قــوة املخالفــة وأن عــدوه لــن ميكــر بــه ألنــه أشــد مكــرا مــن عــدوه وأشــد خــداعا ، كمــا قــال تعــاىل: 

؛ أمـــا إذا كــان لـــيس لــه ســـبب بـــل هــو خـــداع يف موضـــع (( وهــو خيـــر المـــاكرين )) وقـــال:  واهللا أســرع مكـــرا ))

؛ وهلـذا ال يوصــف اهللا باخلــائن إطالقــا  ا وإمنــا يســمى خيانــة ، وهـذا عيــب بكــل حــالاإلمجـال فإنــه ال يســمى خـداع

ومل  (( ذلك بأنهم خـانوا اهللا مـن قبـل فـأمكن مـنهم ))حىت الذين خيونون اهللا ال يقابلهم باخليانة كما قال تعـاىل: 

( ال تخـن آلـه وسـلم قـال: حىت أن الرسول صلى اهللا عليـه و  ك أن اخليانة خداع يف موضعيقل: فخام ، ووجه ذل

فإن قال قائل: هل يوصف اهللا باخلداع مطلقـا فيقـال: إن اهللا خـادع  ألن هذا ذم فال يوصف اهللا به . من خانك )

أو خمادع ؟ قلنا: ال ، ال يوصف إال يف مقابلة خداع أعدائه وكـذلك املكـر والكيـد واالسـتهزاء وحنوهـا مـن الصـفات 

؛ وعلــى هــذا فنقــول  فإنــه ال جيــوز أن يوصــف اهللا ــا علــى ســبيل اإلطــالق الــيت تكــون مــدحا يف حــال دون حــال

املعـاين واألوصــاف إمــا أن تكـون كمــاال حمضــا ، فهــذا يوصـف اهللا بــه ؛ وإمــا أن تكــون ذمـا ونقصــا حمضــا ، فهــذا ال 

وال  يوصف اهللا به مطلقـا ؛ وإمـا أن يكـون مـدحا يف حـال وذمـا يف حـال ، فهـذا يوصـف اهللا بـه حـني يكـون مـدحا

يوصف به حني يكون ذما ؛ وعلى هذا لـو أن أحـدا وصـف اهللا تعـاىل بـالعجز نقـول هـذا حـرام يف كـل حـال ؛ ألن 

العجز صفة ذم ؛ وكذلك لو وصفوا باخليانة فإن هذا حرام بكل حال ألن اخليانـة حـرام بكـل حـال ؛ طيـب مـتكلم 

  ؟ الكالم كمال ، فيوصف اهللا بأنه متكلم .



 يــرآؤون كسـالى قـاموا الصـالة إلـى قـاموا وإذا(( إن المنـافقين يخـادعون اهللا وهـو خـادعهم تتمـة فوائـد اآليـة: 

؛ لكن هل تقبل مـنهم صـالم ؟ ال ، ال  ومن فوائدها: أن املنافقني يصلون . قليال )) إال اهللا يذكرون وال الناس

 يـــأتون وال وبرســـوله بـــاهللا كفـــروا أنهـــم إال نفقـــاتهم مـــنهم تقبـــل أن مـــنعهم (( ومـــاتقبـــل ؛ ألن اهللا تعـــاىل قـــال: 

مع أن النفقـة نفعهـا متعـدي ومـع ذلـك ال تقبـل فكيـف  كارهون )) وهم إال ينفقون وال كسالى وهم إال الصالة

العبادة اليت نفعهـا غـري متعـدي فإـا مـن بـاب أوىل أن ال تقبـل ؛ فصـالم ال تقبـل ؛ لكـنهم هـم يصـلون ، يصـلون 

ومـــن  ومـــن فوائـــدها: أنـــه إذا أدوا الصـــالة مـــراءاة يؤدوـــا بكســـل ، بكســـل وبـــرودة وعـــدم نشـــاط . مـــراءاة للنـــاس .

ن مــن أدى الصــالة علــى وجــه الكســل ففيــه شــبه باملنــافقني ؛ فاحــذر أن تكــون مشــاا باملنــافقني ، أدي فوائــدها: أ

الصــالة بفــرح وســرور ، و واهللا إن املــؤمن حقــا ليفــرح إذا أقبــل إىل الصــالة ألنــه ســوف يقــف بــني يــدي اهللا يناجيــه ، 

وجــل ومناجاتــه ؛  مــا بالــك مبالقـاة اهللا عــزوإذا كـان الواحــد منــا يفـرح أنــه يالقــي صـديقه وخليلــه ويعــد لــذلك عـدة ف

شــك مشــابه للمنــافقني يف هــذه اخلصــلة ؛  وهلــذا إذا رأيــت مــن نفســك كســال يف الصــالة فــام نفســك ، فأنــت بــال

وجـــل ، ال تتهـــاون ، ألنـــه رمبـــا يكـــون عنـــدك التهـــاون اآلن ـــاون  لكـــن اـــم نفســـك ، عـــدل مســـريتك إىل اهللا عـــز

ومــن فوائــدها: أن مــن راءا النــاس بعملــه الصــاحل ففيــه  صــالة عنــدك أثقــل الشــيء .بســيط لكــن يــزداد حــىت تكــون ال

شـــبه ممـــن ؟ مـــن املنـــافقني ؛ والريـــاء بابـــه واســـع ، لـــيس يف الصـــدقة أو الصـــوم أو احلـــج ، ال ، أوســـع مـــن هـــذا حـــىت 

تص بالعبـادات احملضـة اإلنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر للناس مظهر الزاهد فهو مرائي ؛ وهلذا تظـن أن الريـاء خيـ

، قد يكون يف أي شيء ، كل شيء تظهر للناس أنك تتقرب بـه إىل اهللا لـرياك النـاس فإنـه ريـاء ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ريـاء 

( أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــال أشــرك فيــه حمــبط للعمــل ؛ ألن اهللا يقــول يف احلــديث القدســي: 

ا حنـن املضـطرون إليـه وهـو يف غـىن كامـل عنـا ؛ فـإذا أشـركنا بـاهللا ـ نعـوذ بـاهللا اهللا غـين عنـ معي غيري تركته وشـركه )

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن  مــن الشــرك ـ إذا أشــركنا بــه أحــدا فإنــه لــن يقبلــه منــه ، هــو أغــىن الشــركاء عــن الشــرك .

 عــك ويضــرك هــو اهللا عــزه ، النــاس ينفعونــك ؟ ال ، وال يضــرونك ، إمنــا الــذي ينفترائــي النــاس ليــمــراءاة اإلنســان ، 

ال ــتم بالنـاس مــدحوك أو قــدحوا  (( ومــا بكـم مــن نعمــة فمـن اهللا ثــم إذا مســكم الضـر فإليــه تجـأرون ))وجـل 

وجـــل ، أبعـــد بعـــدا تامـــا عـــن الريـــاء ؛ ولكـــن هنـــا مســـألة وهـــو أن  فيـــك ، أهـــم الشـــيء أن تنظـــر إىل رضـــى اهللا عـــز

إن حســنت صــالتك فقــد راءيــت ، وهــو بعيــد عــن هــذا ، الشــيطان يــأيت اإلنســان فيقــول إن صــليت فقــد راءيــت و 

الشــيطان  ثبطــاتمــن مفهــل يــرتك حتســني الصــالة خوفــا مــن ذلــك ؟ أو يــرتك العبــادة خوفــا مــن ذلــك ؟ ال ، هــذا 

لإلنســان ؛ ولكــن لينشــق طريقــه وليســتمر وليســتعن بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم وال يلتفــت إىل هــذه الوســاوس ؛ ألن 

؛ مث أيضـا ، فـال تـرتك العبـادة مـن أجـل  نعبـد اهللا ألنـه عصـى اهللا فرييـد أن يعصـي النـاس رـمالشـيطان يتمـىن أن ال 



إن برأ على ذلك أنك حتسنها من أجل رؤية الناس إياك فإن كنت طالب علم يقتدى فألنـك حتسـنها مـن أجـل أن 

آلـه وسـلم كـان إذا أتـاه وفـد يقتدي الناس بك ، وتكون يف هذه احلال عابدا معلمـا ، فـإن الرسـول صـلى اهللا عليـه و 

يقـوم يصـلي عليـه ، ويقـول فعلـت  كـييطلب منه أن يبني له كيفية الصالة يقـول صـل معنـا وكـان يصـعد علـى املنـرب  

 ومن فوائدها: أن ذكر اهللا تعاىل عنـد املنـافقني قليـل ؛ هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت ؛ وذا تطرد الشيطان عنك .

قلـــب واللســـان واجلـــوارح فهـــم ال يـــذكرون اهللا إال قلـــيال حـــىت بـــاجلوارح الظـــاهرة الـــيت تظهـــر وقلنـــا إن الـــذكر يكـــون بال

ومن فوائدها: أنك إذا رأيت من نفسك قلة يف ذكر اهللا فإن فيك شـبها باملنـافقني  للناس ال يذكرون اهللا إال قليال .

ا وعلـى جنـوم ؛ ومـا يضـرك إذا ذكـرت اهللا ؛ وهلذا وصف اهللا املؤمنني أويل األلبـاب بـأم يـذكرون اهللا قيامـا وقعـود

، هل اللسان يتعـب ؟ لـيس هنـاك عضـو كاللسـان يف عـدم التعـب ، فـإذا كـان كـذلك فـأكثر مـن ذكـر اهللا ، ويـروى 

عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه رجـال جـاءه وقـال:  يـا رسـول اهللا إن شـرائع اإلسـالم قـد كثـرت علـي ، يعـين 

 يعـين أدم ذكـر اهللا . ( ال يـزال لسـانك رطبـا مـن ذكـر اهللا )الرسـول عليـه الصـالة والسـالم: وقد كـربت ، فقـال لـه 

 هــؤالء إلــى ال ذلــك بــين (( مذبــذبينتفســري اآليــة:  ومـن فوائــدها: أن املنــافقني يــذكرون اهللا ؛ لكـن ذكــرهم قليــل .

(( مذبــذبين بــين ذلــك ال إلــى : مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل ســبيال )) لــه تجــد فلــن اهللا يضــلل ومــن هــؤالء إلــى وال

(( مذبـذبين بـين ذلـك أي مرددين ، يرددهم الشيطان مـرة هنـا ومـرة هنـا  هؤالء وال إلى هؤالء )) (( مذبذبين ))

يعــين ال إىل املــؤمنني  وال إىل املنــافقني ، هــم يف الظــاهر مســلمون ويف البــاطن كــافرون ، فهــم إذا  ال إلــى هــؤالء ))

كمـا مـر ، فهـم ـ والعيـاذ   (( ألـم نكـن معكـم ))معكم وإذا جاءوا إىل املسلمني قالوا إنـا معكـم  أتوا الكفار قالوا إنا

(( ونقلــب أفئــدتهم بــاهللا ـ مذبــذبني ال يســتقرون علــى الظــاهر ، وهــذا ألــم مل يؤمنــوا أول مــرة كمــا قــال تعــاىل: 

ا احـذر أن ال تقبـل احلـق إال مـرتددا وهلـذ ؛ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ))

، إذا مل تقبـل  وآمن خوفا من أن يقلـب فـؤادك وبصـرك، احذر من هذا ، البد مىت بان لك احلق فقل مسعا وطاعة 

احلـق بــأول مــرة ؛ ومــن هــذا أو قريــب منــه مــا يفعلــه بعــض النــاس اآلن إذا قلــت إن الرســول أمــر بكــذا أو إن اهللا أمــر 

بكـذا قـال هـل األمـر للوجـوب ؟ كأنـه يقـول إذا مل يكـن للوجـوب فلـن أفعـل ، وهـذا غلـط ، إذا مسعـت اهللا يــأمر أو 

تحباب أو للوجـوب ؛ وإمنـا يسـأل عـن واجـب أو مسـتحب إذا ضـيع الرسول يأمر قل مسعنا وأطعنا سـواء كـان لالسـ

اإلنســان هــذا األمـــر وتــرك ، حينئـــذ ال حــرج عليـــه أن يقــول هــل هـــو واجــب فأقضـــيه أو غــري واجـــب فــال آمث بعـــدم 

القضــاء ؛ أمــا قبــل أن تفعــل فــإن متــام العبوديــة أن تقــول مسعنــا وأطعنــا ؛ مث إن كــان واجبــا فقــد حصــلت علــى ثــواب 

إبراء الذمة وإن مل يكن واجبا حصلت على خري وثواب فلن تنـدم ؛ لكـن النـدم أن تـرتدد وتقـول هـل هـو الواجب و 

واجــب أو ال ؟ وال أعلــم أن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم ســألوا الرســول عليــه الصــالة والســالم حــني يــأمرهم أواجــب 



ى مـع زوجهـا مـع مغيـث قالـت إن كنـت ذلك أم سنة إال يف قضية واحدة يف قصة بريرة فإن الرسول ملا أمرها أن تبقـ

تــأمرين فســمعا وطاعــة ، ومل تقــل إن كنــت تــأمرين علــى ســبيل الوجــوب ، إن كنــت تــأمرين فســمعا وطاعــة وإن كنــت 

تشـري علــي فــال حاجــة إليـه ؛ وكانــت بريــرة أعتقــت وإذا أعتقـت الزوجــة ختــري بــني البقـاء مــع زوجهــا وفســخ النكــاح ، 

 عليــه وآلــه وســلم قــال إن شــئت بقيــت مــع الــزوج وإن شــئت افســخي النكــاح ، فلمــا أعتقــت خريهــا النــيب صــلى اهللا

فاختارت الفسخ ؛ وإمنا خريها الشارع ألا اآلن ملكت نفسها ملكا تاما وكانت حـني العقـد مملوكـة ال تصـرف هلـا 

زوجهـــا ؛ فاختـــارت الفســـخ ، اختـــارت نفســـها ؛ فكـــان جعـــل هلـــا اخليـــار  اذنفســـها ؛ أمـــا اآلن فقـــد حتـــررت وهلـــيف 

( أال تعجبـون يالحقها يف أسواق املدينة يبكي يريد أن ترجع فكان الرسول عليه الصالة والسالم يتعجـب ويقـول: 

شــواهد كمــا يقولــون ،  ا حــق أن نعجــب ؛ ألن العــادة أن ؟ وهــذ مــن حــب مغيــث لبريــرة وبغــض بريــرة لمغيــث )

، كـامرأة ثابـت بـن قـيس املشـهود لـه اجلنـة جـاءت تتبـادل الـبعض الـبعض أو احملبـة ؛ لكـن هـذه ـ سـبحان اهللا ـ أبـت 

الرســول عليــه الصــالة والســالم تطلــب املخالعــة وقالــت إين ال أعيــب عليــه يف خلــق وال ديــن ولكــين أكــره الكفــر يف 

؛ فــاهلم أننــا  اإلســالم ، حــىت أمــر الرســول عليــه الصــالة والســالم أن خيالعهــا وتــرد عليــه حديقتــه ؛ فهــذا مــن العجــب

نعلــم أن الصــحابة راجعــوا الرســول عليــه الصــالة والســالم يف أمــره وقــالوا هــل هــو علــى ســبيل اإللــزام يــا  نقــول إننــا ال

رســول اهللا أو علــى ســبيل التطــوع أبــدا ؛ فلــتكن كالصــحابة ، قــل مسعنــا وأطعنــا وامحــد اهللا أن اهللا عزوجــل شــرع لــك 

فكـــان قيامـــك بـــه بدعـــة ال يزيـــدك إال ضـــالال  هـــذا األمـــر ، امحـــد اهللا أن اهللا شـــرعه ؛ ألنـــه لـــو ال أن اهللا شـــرعه لـــك

 (( ال إلـى هـؤالء وال إلـى هـؤالء مذبـذبين )) (( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد لـه ســبيال ))وبعـدا مـن اهللا ؛ يقـول: 

اجلملــة هــذه شــرطية وفيهــا إشــكال ، وهــي أن " مــن " الشــرطية حســب مــا نعــرف جتــزم الفعــل ؛ وإشــكال آخــر أن 

يعــين هـو جمــزوم لكــن   ال يكـون جمــرورا ، وهنـا مكســور فهــذان إشـكاالن ؛ نعــم حيـىي ؟ الفعـل ال يلحقــه الكسـر يعــين

كســر كســر عــارض اللتقــاء الســاكنني ؛ واإلشــكال الثــاين ؟ نفســه ؛ ال مــا هــو نفســه ، هــل اجلــار يــدخل الفعــل ؟ 

 د لـه سـبيال ))(( فلـن تجـيعين ليست كسرة إعـراب ؟ نعـم وإمنـا ... مـن التقـاء السـاكنني ؛ أمـا اجلـواب هـو قولـه: 

ومـن يضـلل اهللا فلـن  ((يعين أي إنسان يكتب اهللا له الضاللة فلن جتد له سبيال إىل اهلداية ، سبيال يعـين طريقـا ، 

وهؤالء املنافقون قد أضلهم اهللا فلن جتد هلدايتهم سبيال ـ والعياذ باهللا ـ ؛ ولكن رمبـا ميـن اهللا علـى  تجد له سبيال ))

(( قـــل أبـــاهللا وآياتـــه ورســـوله كنـــتم تســـتهزئون ال تعتـــذروا قـــد كفـــرتم بعـــد تعـــاىل: بعضـــهم فيهتـــديهم كمـــا قـــال 

 إلـى وال هـؤالء إلـى ال ذلـك بين (( مذبذبينفوائد اآليـة:  . إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ))

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن حـال املنـافقني الـرتدد بـني الكفـر  . )) سـبيال لـه تجـد فلن اهللا يضلل ومن هؤالء

واإلميان ؛ لكن احلكم عليهم أم كفار ، احلكم عليهم يف اآلخرة أم كفـار ؛ أمـا يف الـدنيا فعلـى ظـواهرهم ؛ ألن 



ر فـاعلم أن فيـك ومن فوائدها: أنك إذا رأيت نفسك مرتددا بـني القبـول واإلنكـا األحكام يف الدنيا على الظواهر .

شبها من املنافقني ؛ ألن املؤمن ال ميكن أن يكـون مـرتددا وال أن يكـون هلـم اخلـرية فيمـا قضـى اهللا ورسـوله كمـا قـال 

ــرة مــن أمــرهم ))تعــاىل:  بــل ال  (( ومــا كــان لمــؤمن وال مؤمنــة إذا قضــى اهللا ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخي

أن الطمأنينــة واالســتقرار أمــر مطلــوب ؛ وهلــذا جنــد أشــد النــاس اســتقرارا ومــن فوائــدها:  يــرتددون يقبلــون وينقــادون .

ومـن فوائـدها: أن مـن أضـله اهللا فلـن يسـتطيع أحـد ؟  (( بلى ولكن ليطمئن قلبي ))وطمأنينة هم مؤمنون ، قال: 

نـا لـه: هـل منـع فإن قـال قائـل: ملـاذا يضـلل اهللا فالنـا ويهـدي فالنـا ؟ قل . (( ومن يضلل اهللا ))أن يهديه ؛ لقوله: 

هذا الذي منع هدايته هل منعه ظلما أو عدال ؟ اجلـواب عـدال الشـك ، وتفضـل علـى اآلخـر فهـداه ؛ فهـو مل مينـع 

أحدا حقه وإمنا تفضل على هذا فهداه ؛ مث اعلـم أنـه لـن يكـون اإلضـالل إال لسـبب مـن العـدل ؛ لقـول اهللا تعـاىل: 

(( ونقلـب أفئـدتهم وأبصـارهم كمـا لـم يؤمنـوا بـه أول مـرة تعـاىل:  وكمـا قـال (( فلما أزاغـوا أزاغ اهللا قلـوبهم ))

فلو أم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق مل يضلهم اهللا ، مل يضلهم اهللا أبدا ؛ وذا نعرف أن حـديث ابـن  ))

عليــه ( إن أحــدكم ليعمــل عمــل أهـل الجنــة حتــى ال يكــون بينـه وبينهــا إال ذ راع فيســبق مسـعود رضــي اهللا عنـه 

أنــه لــيس املــراد أنــه ال يكــون بينــه وبــني اجلنــة إال ذراع حبســب عملــه  الكتــاب فيعمــل عمــل أهــل النــار فيــدخلها )

لكنـه ال يكــون بينــه وبــني اجلنـة ذارع حبســب أجلــه ؛ ألنــه لـو كــان عملــه أوصــله إىل أن ال يكـون بينــه وبــني اجلنــة إال 

( إن الرجــل ليعمــل عمــل أهــل الجنــة ء يف احلــديث اآلخــر كمــا جــاســد  حذراع مــا خذلــه اهللا أبــدا ؛ لكنــه يف قلبــه 

وهــذا التأويــل متعــني أن نقــول حــىت مــا يكــون بينــه وبينــا إال ذراع باعتبــار  فيمــا يبــدوا للنــاس وهــو مــن أهــل النــار )

ومــن فوائــدها:  األجــل يعــين حــىت إذا قــرب أجلــه وقــارب املــوت أظهــر وأعلــن أنــه مــن أهــل النــار ـ والعيــاذ بــاهللا ـ .

وعليــه (( ومــن يضــلل اهللا فلــن تجــد لــه ســبيال )) وجــل يف طلــب اهلدايــة ؛ لقولــه:  اإلشــارة إىل اللجــوء إىل اهللا عــز

فــإذا دعونــا أحــدا إىل احلــق ولكنــه أىب وتــردد فإننــا نلجــأ  إىل اهللا أن يهديــه ألن اهللا علــى كــل شــيء قــدير ، وكــم مــن 

لقــوم فكــانوا أصــلح القــوم ؛ ومــا عمــر بــن اخلطــاب الرجــل أنــاس كــانوا أشــقى القــوم فصــاروا أســعد القــوم ، وأفســد ا

الثاين من أتباع الرسول عليه الصالة والسالم ما أمره ببعيـد ، خالـدين الوليـد ، عكرمـة بـن أيب جهـل ، ويـش حـاهلم 

يف أحــد ؟ كفــار معــادون لإلســالم يريــدون القضــاء علــى أهــل اإلســالم ، يريــدون قتــل الرســول عليــه الصــالة والســالم 

الصحابة ومع ذلك كانوا بعد هـذا ، أيـش كـانوا ؟ كـانوا قـادة وكـانوا شـجعانا يف نصـرة اإلسـالم وهزميـة الكفـار  وقتل

؛ فاهللا سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء ؛ فإذا علم اهللا يف قلب اإلنسان خريا ـ ونسـأل اهللا أن جيعـل قلوبنـا وقلـوبكم 

 يـؤتكم خيـرا قلـوبكم في اهللا يعلم إن األسرى من أيديكم في لمن قل النبي أيها (( ياهكذا ـ هداه لإلسالم ، 

فإذا علـم اهللا مـن قلـب العبـد اخلـري وفقـه لـه وهـداه حـىت وإن  رحيم )) غفور واهللا لكم ويغفر منكم أخذ مما خيرا



 هـذه نكــرة (( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد لـه سـبيال )) (( سـبيال ))ضـل فالعاقبـة اهلدايـة ، العاقبـة أن اهللا يهديـه ؛ 

فــتعم كــل ســبيل ال ميكــن أن يكــون ســبيال ملــن أراد اهللا ضــالله ،  (( فلــن تجــد لــه نصــيرا ))يف ســياق ؟ النفــي ، 

  نسأل اهللا أن يهدينا وإياكم صراطه املستقيم وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا .

  سؤال عن كون املنافقني قد يذكرون اهللا بألسنتهم وجوارحهم ؟ السائل :

يف قلـــوم بعـــض الشـــيء ؛ أمـــا اإلميـــان ذكـــر اللســـان واجلـــوارح مـــا فيـــه إشـــكال ، ذكـــرهم اهللا  ينقـــدحرمبـــا  الشـــيخ :

الذي ... ذكر بالقلب ؛ قـد ينقـدح يف ذهنـه هـذا ؛ باللسان واجلوارح ما فيه إشكال ؛ لكن ذكر اهللا بالقلوب وهو 

  . (( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ))وهلذا قال: 

  ؟  هل جيب قتل املنافقني السائل :

مـن علــم نفاقـه فـال ، نفاقــه ظـاهرا ؛ لكــن إذا علمنـا مـن رجــل أن هـذا يــذهب منـا مـن عنــد اـالس الــذكر  الشـيخ :

يــروح إىل الكفــرة والفســقة ويكــون معهــم ؛ وهلــذا مــن علــم نفاقــه وجــب قتلــه ؛ وهــل تقبــل توبتــه أو ال علــى خــالف 

والســالم يعلــم بعــض املنــافقني يعلمهــم علمــا يقينــا  بــني العلمــاء ، والصــحيح أــا تقبــل ؛ لكــن الرســول عليــه الصــالة

وهـذه  ( ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصـحابه )لكنه مل يقتلهم خوفا من التنفري عن اإلسالم ؛ وهلذا قـال: 

نكتــة جيــب الــتفطن هلــا أننــا إذا علمنــا نفــاق شــخص وجــب أن جنــري عليــه أحكــام الــردة وال نقــل كمــا قــال الرســول 

  هلذه الفائدة العظيمة .وآله وسلم ؛ أما النيب عليه الصالة والسالم فإن له أن ميتنع عن قتلهم صلى اهللا عليه 

  سؤال عن كيفية االستدالل على صفات اهللا تعاىل باألفعال ؟ السائل :

كل فعل يطلق عليه ، كل فعل يشتق منه الصفة ؛ معلوم باب األفعال ، كل فعـل يشـتق منـه صـفة ؛ فـإذا  الشيخ :

  فيها ... االستهزاء . (( اهللا يستهزئ بهم )) قال:

  سؤال عن اللعن وهل يكون صفة هللا ؟ السائل :

  نعم اهللا يلعن نقول إنه العن من يستحق اللعن ، ونقول إن لعنة اهللا على املستحق هلا . الشيخ :

  ؟ (( مذبذبين بين ذلك .. ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  يفسرها بقوله أي بني ذلك احلال وهي أم تارة مع الكفار وتارة مع املؤمنني . (( بين ذلك )) الشيخ :

  كيف كان الصحابة رضي اهللا عنهم يعلمون أن األمر للوجوب أو لالستحباب ؟ السائل :

األوامر بـني أيـديهم ، املهـم أنـك أول مـرة ال تسـأل ، وكمـا قلـت لكـم إذا وقـع الشـيء إذا وقعـت املخالفـة  الشيخ :

إذا صـار فيـه ... مشــقة فـال بـأس بالبحــث ألجـل أن يسـقط عــن اإلنسـان ؛ أمـا مــن أول  بـأس يف البحــث ، أو فـال

  .ردد ت فيه ما يقول افعل كذا ، الرسول أمر بكذا ، هل هو للوجوب أو االستحباب ، هذا الشك



ي عنـه ؛ كـذلك أيضـا أنا أخربك عن نفسي ، أقول هذا منهي عنـه ، وذكـرت لـك التحـرمي وأقـول هـذا منهـ الشيخ :

ه ؛ إذا كنــت ســـامعا دائمــا يلحــون علــى اإلنســان يلحــون عليــه هــو حـــرام ؟ أقــول ــى عنــه الرســول أو ــى اهللا عنــ

  . مطيعا حقا

  سؤال عن نوع اخلطابات اليت يف القرآن هل هي عامة أم بعضها خاص وبعضها عام ؟ السائل :

املوجـه مـن اهللا إمـا أن يقـوم الـدليل علـى أنـه عـام للرسـول ولغـريه حنن ذكرنا القاعدة يف هذا ، قلنا اخلطـاب  الشيخ :

أو أنــه خــاص بالرســول أو لــيس هنــاك دليــل ال يف هــذا وال يف هــذا ، فقــد اختلــف األمــة هــل يشــمل األمــة أو ال ؛ 

  والصحيح أنه يشمل األمة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق احلكم .

  يشاء ويهدي من يشاء ؟سؤال عن كون اهللا تعاىل يضل من  السائل :

(( اهللا نعم القلب ، يهدي من كان حمال قابال للهداية ويضل من كان حمال قابال للضـالل ، وهـذا كقولـه:  الشيخ :

  .أعلم حيث يجعل رسالته )) 

 أتريـدون المـؤمنين دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الـذين نصـيرا إال لهـم تجـد ولـن النـار مـن األسـفل الـدرك فـي المنافقين إن مبينا سلطانا عليكم هللا تجعلوا أن

 أجــرا المــؤمنين اهللا يــؤت وســوف المــؤمنين مــع فأولئــك هللا ديــنهم وأخلصــوا بــاهللا واعتصــموا وأصــلحوا تــابوا

  . ))عليما  شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم اهللا يفعل عظيما ما

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان  المـؤمنين )) . دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخذوا ال آمنوا الذين أيها (( ياتفسري اآلية: 

المـؤمنين )) (( يـا  دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيهـا (( يـاالرجيم ؛ قال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

سـبق الكـالم علـى مثـل هـذا التعبـري ، وذكرنـا أن تصـديره بالنـداء يفيـد التنبيـه وأن تفسـريه ـذا  أيها الـذين آمنـوا ))

 أيهــا (( يــاالوصــف ـ وصــف اإلميــان ـ يــدل علــى أن امتثالــه مــن مقتضــيات اإلميــان وأن خمالفتــه نقــص يف اإلميــان ؛ 

أي ال جتعلـوهم أوليـاء ؛ ألن " اختـذ " مبعـىن جعـل  المـؤمنين )) دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخذوا ال آمنوا الذين

أي جعلــه خلــيال لــه ، ال جتعلـوهم أوليــاء أي تتولــوم وتثقــون  (( واتخــذ اهللا ابــراهيم خلـيال ))، ومنـه قولــه تعــاىل: 

م وتناصروم وتعلقون أعمالكم ـم مـن دون املـؤمنني ؛ ألن بعـض املـؤمنني ضـعيف اإلميـان ضـعيف التوكـل علـى 

فيعتمــد علــى هـــؤالء الكفــار لقـــوم ويتــوالهم ويـــرى أن املــؤمنني ال يبلغـــون م ... ، وهــذا الشـــك إنــه نقـــص يف  اهللا

(( مـن دون  وقولـه:(( أيبتغـون عنـدهم العـزة فـإن العـزة هللا جميعـا )) اإلميان والتوكل ، وقد سبق قول اهللا تعـاىل: 

؟ قـال االسـتفهام مبعـىن اإلنكـار  كم سلطانا مبينـا ))(( أتريدون أن تجعلوا هللا علي أي من سواهم . المؤمنين ))

(( علــيكم ســلطانا أي تصــريوا لــه  (( أن تجعلــوا هللا ))يعــين أتريــدون باختــاذكم الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني 



أي حجــة بينــة واضــحة ؛ ألن كــونكم مــؤمنني يقتضــي أن تتولــوا املــؤمنني ال الكفــار ؛ فــإذا عــزلتم عــن هــذا  مبينــا ))

 (( يـافوائـد اآليـة الكرميـة:  اجب إىل مواالة الكفار فقد جعلتم هللا عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة اهللا .الو 

 مبينـا )) سـلطانا علـيكم هللا تجعلـوا أن أتريـدون المؤمنين دون من أولياء الكافرين تتخذوا ال آمنوا الذين أيها

مي اختـاذ الكـافرين أوليـاء ؛ ألن اهللا ـى عـن ذلـك يف قولـه: (( ال يف هذه اآلية الكرمية مـن الفوائـد: دليـل علـى حتـر  .

ومـن فوائـدها: أنـه ال جتتمـع  . (( أتريـدون أن تجعلـوا هللا علـيكم سـلطانا مبينـا ))تتخذوا )) وحـذر منـه يف قولـه: 

اختـــذوهم هـــم وال يعـــين ذلـــك أـــم لـــو  (( مـــن دون المـــؤمنين ))واليتـــان ، واليـــة الكفـــار وواليـــة املـــؤمنني ؛ لقولـــه: 

يعـــين أنكـــم إن اختـــذمت الكفـــار أوليـــاء  (( مـــن دون المـــؤمنين ))واملـــؤمنني أوليـــاء جـــاز ذلـــك ؛ بـــل نقـــول إن قولـــه: 

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل لـه سـلطان وحجــة علـى مـن خـالف أمـره ، ويــدل ومـن فوائــدها:  عـدلتم عـن واليـة املـؤمنني .

فهنــا مل يرسـل الرســل صــارت  علــى اهللا حجــة بعــد الرسـل ))(( لــئال يكــون للنـاس هلـذا حــني ذكـر إرســال الرسـل: 

ومـن فوائـدها: وجـوب  احلجة للناس على اهللا ، وإذا أرسل الرسل وبينت األحكام صارت احلجة هللا على املـؤمنني .

مــواالة املـــؤمنني ومناصـــرم ؛ ألن املـــؤمنني إخـــوة فمـــا أصـــاب أحـــدهم فقـــد أصـــاب اآلخـــر ، ومـــا حصـــل مـــن ضـــرر 

(( إن المنـــافقين فـــي الـــدرك تفســـري اآليـــة الكرميـــة:  املـــؤمنني إزالتـــه حســـب احلـــال واإلمكـــان . وجـــب علـــى مجيـــع

وصـلة هـذه اآليـة  (( إن المنـافقين فـي الـدرك األسـفل مـن النـار )) . األسفل من النار ولن تجد لهـم نصـيرا ))

افقني ، واملنــافقون هــم الــذين اختــذوا بــاليت قبلهــا هــي أن الــذين اختــذوا الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني يشــبهون املنــ

الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني فمــن اختــذهم فقــد شــابه املنــافقني ، واملنــافقون لــيس هلــم حــظ يف اآلخــرة إطالقــا ؛ 

ألــم يف الــدرك األســفل مــن النــار ، حلــول فيــه حيلــون فيــه وال خيرجــون منهــا ؛ والــدرك مبعــىن املكــان األســفل الــذي 

وال يعـين ذلـك أن غـريهم ال يكونـوا فيـه لكـن هـم فيـه يقـني وأمـا غـريهم  (( األسفل مـن النـار )) ليس دونه شيء ،

اخلطـاب ملـن ؟ إمــا  (( ولـن تجــد لهـم نصـيرا )) (( لـن تجــد ))فيحتمـل أن يكونـوا فيـه وأن يكونـوا فيمــا فـوقهم ؛ 

(( فـي الـدرك )) ، (( ي قـراءة: للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإما لكل من يصح توجيه اخلطاب إليه ؛ وعنـد

(( في الدرك األسفل من النار ولـن تجـد لهـم يعين فتح الراء بدال عن سكوا وهي قراءة سبعية ؛ في الدرك )) 

(( إن المنـافقين فوائـد اآليـة الكرميـة:  أي لن جتـد هلـم مـن مينـع العـذاب عـنهم وينصـرهم يف هـذه احلـال . نصيرا ))

يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: دليـل علـى أن املنـافقني  . ولن تجد لهـم نصـيرا )) في الدرك األسفل من النار

ومـــن فوائـــدها: أن النـــار دركـــات ،  . (( إن المنـــافقين فـــي الـــدرك األســـفل مـــن النـــار ))مـــن أهـــل النـــار ؛ لقولـــه: 

ا: أن هـؤالء املنـافقني ومـن فوائـده والدرك كما قلنا مكان مهلك ؛ فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبـة .

؛ وهــل يعــين هــذا أن غــريهم ال يشــاركون ؟ ال ، قــد يشــاركون ؛ لكننــا جنــزم أن املنــافقني يف يف الــدرك األســفل منهــا 



ومـن فوائـدها: أنـه ال ناصـر للمنـافقني ؛  الدرك األسفل وأن ما سواهم فال نعرف قد يكونـون فيـه وقـد ال يكونـون .

(( مويــل واخلــداع ؛ لكــن يف اآلخــرة لــن ينتصــروا ولــن جيــدوا مــن ينصــرهم ؛ لقولــه: يف الــدنيا قــد ينتصــرون بســبب الت

(( إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصـوا ديـنهم هللا تفسري اآلية الكرمية:  ولن تجد لهم نصيرا )) .

مـن النفــاق أي رجعــوا  (( إال الـذين تــابوا )) . عظيمــا )) أجــرا المـؤمنين اهللا يــؤت وســوف المـؤمنين مــع أولئـك

أي إعمــاهلم أصــلحوها ، بـدل مــا كــانوا مفســدين  (( وأصـلحوا ))مـن النفــاق إىل خــالص اإلميـان وصــريح اإلميــان ؛ 

فـإذا أصـلحوا بـدل أن   (( أال إنهـم هـم المفسـدون ))كانوا مصلحني ؛ ألنـه سـبق يف سـورة البقـرة قـول اهللا تعـاىل: 

اعتصــموا بــه أي توكلــوا عليــه ومل يلجئــوا إىل غــريه ؛ ألن  تصــموا بــاهللا ))(( واعكــانوا مفســدين فهــذا شــرط الثــاين ؛ 

املنافقني من ديدم الرجوع إىل الكفار وتعظيم الكفـار واالعتصـام ـم ؛ فهنـا يعتصـمون بـاهللا بـدال عـن اعتصـامهم 

كا بـه ، وقـد سـبق أن دينهم أي عبادم هللا عزوجل فلـم جيعلـوا مـع اهللا شـري (( وأخلصوا دينهم هللا ))بالكافرين ؛ 

: (( فأولئــك مــع مــن صــفات املنــافقني أــم كــانوا يــراءون النــاس فــإذا أزالــوا هــذه اخلصــلة وأخلصــوا ديــنهم هللا قــال

: التوبـة مــن الوصـف األول ؛ ومنزلـة املــؤمنني إال ـذه األوصـاف األربعــةفلـن يصـلوا إىل درجــة املـؤمنني  المـؤمنين ))

(( الثالثة: االعتصام باهللا ؛ والرابعة: إخـالص الـدين هللا ، أخلصـوا ديـنهم هللا ؛ قـال: النفاق ؛ والثانية: اإلصالح ؛ و 

مل يقـل: وسـوف يـؤتيهم ، بـل  (( وسوف يؤت اهللا المؤمنين أجـرا عظيمـا ))مث قـال:  . فأولئك مع المؤمنين ))

ســتحقوا هــذا الوعــد علــى قــال: (( ســوف يــؤت اهللا املــؤمنني )) ليشــملهم وغــريهم وليكونــوا هــم ضــمن املــؤمنني ومل ي

 تـــابوا الـــذين (( إالفوائـــد اآليـــة الكرميـــة:  . (( ســـوف يـــؤت اهللا المـــؤمنين أجـــرا عظيمـــا ))انفـــرادهم ؛ بـــل قـــال: 

 عظيمـا )) أجـرا المؤمنين اهللا يؤت وسوف المؤمنين مع فأولئك هللا دينهم وأخلصوا باهللا واعتصموا وأصلحوا

يف هذه اآلية: أن املنافق تقبل توبته ؛ لكـن لـن يكـون مـع املـؤمنني حـىت يصـف بالصـفات األربعـة ؛ وهـذه املسـألة  .

اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا فقال بعض العلماء: لن تقبل توبة املنافق ؛ ألنه مل يبدوا منـه إال اإلسـالم ، أصـلهم 

قــالوا إــم آمنــوا وتركــوا النفــاق فهــذا هــو مــا كــانوا يقولونــه بــاألول فــإذا  (( إذا لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا آمنــا ))هــم 

وجــل يــوم  وينكــرون النفــاق ؛ وعلــى هــذا فــال تقبــل تــوبتهم بــل يقتلــون وأمــرهم إىل اهللا ، إذا كــانوا صــادقني فــاهللا عــز

ن الصـــحيح أن بصـــدقهم ؛ وأمـــا إذا كـــانوا كـــاذبني فلهـــم النـــار لكننـــا حنـــن يف الـــدنيا ال نقبـــل تـــوبتهم ؛ ولكـــ القيمـــة

توبتهم مقبولة إال أنه حترى فيها ما ال يتحرى فيمن كفره صـريح ؛ ألن مـن كفـره صـريح يصـرح إمـا كـافر وإمـا مـؤمن 

ـــا وراجعـــا . وال يظهـــر أنـــه مـــؤمن وهـــو كـــافر ؛ لكـــن ـــافق ؛ وهلـــذا البـــد أن نتحـــرى و ... ذاهب ـــبالء هـــو املن ومـــن  ال

اده ، وال تكفـي التوبـة اـردة البـد مـن إصـالح مـا أفسـد ؛ وبنـاء فوائدها: أنه البد ملن أفسـد أن يصـلح مقابـل إفسـ

علــى ذلــك قــال بعــض العلمــاء إن املبتــدع ال توبــة لــه ؛ ملــاذا ؟ ألنــه أفســد أممــا تــدعوه علــى بدعتــه فمــن يصــلح هــذه 



عليـه األمم ؟ وعلى هذا فال توبة له ؛ ولكن الصحيح أن له توبة وأن إصالحه ما أفسد أن يعلـن الرجـوع عمـا كـان 

مــن الفســاد وأن يــدعوا إىل اإلصــالح ؛ وهلــذا يقــال إن أبــا احلســن األشــعري رمحــه اهللا ملــا تــاب مــن االعتــزال قــام يــوم 

اجلمعــة علــى الكرســي ووضــع عمامتــه وقــال أمــا بعــد ! فمــن عــرفين فمــن عــرفين ومــن مل يعــرفين فأنــا فــالن ، مث صــرح 

توبتــه مقبولــة ؛ ملــاذا ؟ ذا الرجــل الــذي كــان مبتــدعا معتزليــا برجوعــه عــن االعتــزال وصــار يــرد علــى املعتزلــة ؛ فمثــل هــ

ومــن فوائــدها: أن مــن كـــان  ألنــه أصــلح مــا أفســد ؛ وهلــذا كــان خطــر البدعــة عظيمــا ملــا حيصــل فيــه مــن الفســاد .

معتصـــما بغـــري اهللا فـــإن مـــن حتقيـــق توبتـــه أن يعـــدل عـــن االعتصـــام بغـــري اهللا إىل االعتصـــام بـــاهللا ؛ ألن الـــداء يـــداوى 

  لدواء املقابل ، فاالعتصام بغري اهللا شرك يداوى مباذا ؟ باالعتصام باهللا عزوجل ؛ لكل داء دواء يناسبه .با

واملنــافقون عنــدهم إشـــراك (( وأخلصــوا ديــنهم هللا )) ومــن فوائــدها: أن مــن متــام التوبــة إخــالص املشــرك ؛ لقولــه: 

ها: أن من اتصـف ـذه الصـفات فإنـه يكـون مـع املـؤمنني ومن فوائد ألم يراءون الناس وال يذكرون اهللا إال قليال .

ولـو كـان قبـل ذلـك منافقـا ؛ ألن هـذه الصـفات ... مــن النفـاق إىل اإلميـان ، فهـذه معيـة املـؤمنني الشـك أـا منزلــة 

(( ومــن يطــع اهللا والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم اهللا علــيهم مــن النبيــين والصــديقين عاليــة كمــا قــال تعــاىل: 

(( وسـوف يـؤت اهللا ومن فوائدها: وعد املـؤمنني مبـا هـو أصـدق الوعـود ، وهـو قولـه:  ) .اء والصالحين )والشهد

أجـرا أي ثوابـا ؛ ومسـى اهللا الثـواب أجـرا تفضـال منـه كأنـه مبنزلـة أجـرة األجـري الـيت البـد أن  المؤمنين أجرا عظيمـا ))

يعطى إياه ، وهذا التزام من اهللا سبحانه وتعاىل التزم فيه على نفسه أن يثيـب املـؤمنني األجـر العظـيم ، وهـذا األجـر 

عمــل عمــال صــالحا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو (( مــن العظــيم يكــون يف الــدنيا ويكــون يف اآلخــرة ، قــال اهللا تعــاىل: 

 يفعــل (( مـاتفســري اآليـة الكرميــة:  . فلنحيينـه حيــاة طيبـة ولنجــزينهم أجـرهم بأحســن مـا كــانوا يعملـون ))مـؤمن 

(( مـــا يفعـــل اهللا بعـــذابكم إن شـــكرتم . مث قـــال:  عليمـــا )) شـــاكرا اهللا وكـــان وآمنـــتم شـــكرتم إن بعـــذابكم اهللا

أي أنكـم إذا شـكرمت اهللا عزوجـل  (( إن شـكرتم )) بعـذام يعـين أي شـيء يفعلـه اهللا ما هنـا اسـتفهاميةوآمنتم )) 

علــى نعمــه وقمــتم بطاعتــه وآمنــتم فــإن اهللا لــن يعــذبكم ؛ ألنكــم ال تســتحقون العــذاب حســب وعــده ، فــأي شــيء 

    . (( وكان اهللا شاكرا عليما ))يفعله اهللا بكم إذا قمتم بشكره واإلميان به ؟ 

    

 



 المؤمنين مع فأولئك هللا دينهم وأخلصوا باهللا واعتصموا وأصلحوا تابوا الذين (( إالتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( ومن فوائدها: وعد املؤمنني مبا هو أصدق الوعود ، وهو قوله:  . عظيما )) أجرا المؤمنين اهللا يؤت وسوف

أجرا أي ثوابا ؛ ومسى اهللا الثواب أجرا تفضال منه كأنه مبنزلة أجرة  وسوف يؤت اهللا المؤمنين أجرا عظيما ))

األجري اليت البد أن يعطى إياه ، وهذا التزام من اهللا سبحانه وتعاىل التزم فيه على نفسه أن يثيب املؤمنني األجر 

عمل عمال صالحا من (( من العظيم ، وهذا األجر العظيم يكون يف الدنيا ويكون يف اآلخرة ، قال اهللا تعاىل: 

تفسري اآلية  . ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ))

(( ما يفعل اهللا مث قال:  .  عليما )) شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم اهللا يفعل (( ماالكرمية: 

أي أنكم  (( إن شكرتم )) بعذام استفهامية يعين أي شيء يفعله اهللاما هنا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) 

إذا شكرمت اهللا عزوجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن اهللا لن يعذبكم ؛ ألنكم ال تستحقون العذاب حسب 

 شاكرا ملن كان اهللا  (( وكان اهللا شاكرا عليما )) ؛وعده ، فأي شيء يفعله اهللا بكم إذا قمتم بشكره واإلميان به 

(( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) ؛ (( ؟ ملن يستحق الشكر من عباد القائمني بأمره كما قال تعاىل: 

 اهللا يفعل (( مافوائد اآلية الكرمية:  أي عليما مبن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته . عليما ))

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل غين  . عليما )) شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم

ومن فوائدها: أن من مل يشكر اهللا أو مل يؤمن به فإنه عرضة  عن عذاب اخللق إذا قاموا بالشكر واإلميان .

ر لالنتقام والعذاب ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل نفى العذاب ملن شكر وآمن ؛ وهذا يدل على أن من مل يشك

(( واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا ويؤمن فإنه معرض للعقاب ؛ وهذا هو واقع ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا ، ومها:  . منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب ))

(( هل نا بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا فإذا قال قائل: كيف يشكر اهللا عباده ؟ قل الشاكر ، والعليم .

  جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) .

قال  (( رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

توحيد قائمة مبقتضى بعض الناس إن احلجة هنا هي احلجة يف التكليف والعبادات الشرعية وأما احلجة يف أمر ال

  آية امليثاق فمن خالف أمور التوحيد فهو خالد يف النار حىت لو مل تصله دعوة الرسل فما قولكم يف هذا ؟

هذا غري صحيح ، نقول ما خص هذا ؛ وآية امليثاق ال يعين أن اإلنسان يعاقب يف أمر ال يدري عنه وال  الشيخ :

؛ قالوا يا شيخ إن يف اآلية قال اهللا يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  يعلمه ، هو ما فطر اهللا يف النفوس فأبواه

 من ذرية وكنا قبل من آباؤنا أشرك إنما تقولوا ((  أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين أوتعاىل: 



آثارهم مهتدون (( إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على هذا كقوهلم: ))   المبطلون فعل بما أفتهلكنا بعدهم

والبد من أن يكون هناك علم وإال كيف يعبد اإلنسان ربه  (( وإنا على آثارهم مقتدون ))ويف اآلية الثانية:  ))

   وهو ال يدري ؟

  ما حكم معاملة الكفار يف التجارة وهل هذا يدخل يف املواالة ؟ السائل :

؛  معرفهمناصرة ، واالعتماد عليهم ، وكونه خيشى من معاملة الكفار يف التجارة ليست والية ، الوالية امل الشيخ :

وأما التجارة فال بأس ؛ لكن الشك أن اإلنسان إذا  دار األمر بني أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن الشك أن 

  التجارة مع مؤمن أوىل .

الكفار ويعمل بعض املسلمون فيها هناك ومع الوقت يذهب ما يف  ايف بعض البالد اليت يتواجد فيه السائل :

  قلبه من بغض الكفار فقد يصادقهم فهل هذا يدخل يف والية الكفار ؟

أي نعم إن هذا عنده خلل يف الدين ؛ ألن هذا نوع من الوالء ، الواجب أن أعامله ملصلحيت أنا ال  الشيخ :

يصل أثرها إىل القلب ؛ وإال من املعلوم أن اإلنسان إذا أحسن إليه ملصلحتهم هم وأن أعاملهم معاملة دون أن 

أحد سيحبه ، لو أن طبيبا مثال من الكفار عجز أطباء املسلمون عن معاجلة هذا املريض وهذا الطبيب الكافر 

ن إمنا هي عاجله فربئ بإذن اهللا ، الشك أنه سيقع يف قلبه حمبة هلذا الطبيب ؛ لكن ليست حمبة تصل إىل حمبة الدي

  حمبة طبيعية أن اإلنسان حيب من أحسن إليه .

أن املنافقني أشد كفرا  (( إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ... ))هل يستفاد من قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ من بعض الكفار األصليني

(( داع ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: الشك واملنافق أشد ألن املنافق جامع بني األمرين بني الكفر واخلأي نعم  الشيخ :

  فحصر العداوة فيهم مبا حيصل فيهم من املفاسد العظيم . هم العدو فاحذرهم ))

  ما حكم التسليم على الكفار باإلشارة ؟   السائل :

؟ طيب إذا ال يسلم  الء كفار ؟ هو يراهم ال يصلون ال ، ال يشري عليهم ؛ لكن هل هو يعرف أن هؤ  الشيخ :

؟ من باب  هذا الذي مر يف الطريق هل هو عليهم ؛ هل يسلم من باب الدعوة ؟ باب الدعوة شيء آخر ، لكن

؛ فقط إشارة  ( ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم )التأليف ؛ أما الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

أن اإلشارة أعظم من السالم ؛ لكن كما يوجد يف بعض الناس  أيضا ما جيوز ؟ هم يعدوا حتية ، لعلهم يرون

يكون يف دائرة رئيسها غري مسلم فهنا إذا دخل البد أن يسلم ألن ... رمبا لو مل يسلم المتأل قلب هذا الكفار 

عليه غيظا وعطل مسريته ، فمثل هذا يقول مثال صباح اخلري ، صباح اخلري ملن ؟ لنفسه وللمسلمني ، يعين ما 



  قصد صباح اخلري لك وهو رمبا يفهم أنه له ، وهذا من باب التورية اجلائزة .

  ؟  لكن يا شيخ كيف نلتقي معهم السائل :

  مع من ؟  الشيخ :

  مع هؤالء الكفار هم كل يوم يبتسم يف وجهه ؟  السائل :

  أي نعم إذا ابتسم وابتسم لكن ال تبدأهم بالسالم . الشيخ :

  ؟ حتى ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) ( ...عن حديث  السائل :

يدع الناس إىل ألن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم داعية يدعوا الناس إىل دين اهللا ، فإذا كان داعيا  الشيخ :

ال ، ال ما هو صحيح ، أوال األمة  ؛الناس نفر مث صار يقتل أصحابه  دين اهللا وحيثهم على الدخول فيه

اإلسالمية كما ترى اآلن متوزعة كل واحد أمري على بلد ؛ والثاين أن الناس ما يشعرون ألن والية هؤالء األمراء  

  كوالية الرسول .

عليما  سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب (( الأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين قديرا إن عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا إن

 هم سبيال أولئك ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن

 أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون

  . )) رحيما غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف

أعوذ  . عليما )) سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب ال ((تفسري اآلية الكرمية: 

ال خيفى أن  بالسوء إال من ظلم ))(( ال يحب اهللا الجهر  ، قال اهللا تبارك وتعاىل: باهللا من الشيطان الرجيم

واجلهر بالسوء معناه أن يقول فالن ظلمين ،  (( ال يحب اهللا الجهر بالسوء ))اجلملة مجلة خربية منفية  هذه

فالن أخذ حقي ، وفالن جحده ، وما أشبه ذلك ؛ فاهللا ال حيب هذا إال من ظلم ، إال من ظلم بأخذ حقه 

والعدوان عليه فإن حمبة اهللا ال تنتفي حبقه ، مثال املظلوم لو أن إنسانا آذاه جاره فصار يتكلم عند احلاكم أو عند 

د من يستطيع أن يزيل مظلمته وجيهر ذا السوء وليس املراد باجلهر أن يصوت بني الناس ، املراد أن األمري أو عن

يبينه لغريه ، فإن هذا مظلوم ، فله أن يقول ذلك ؛ ومن هذا القصة اجلار الذي كان يؤذي جاره فأمر النيب صلى 

ما هذا ؟ فيقول آذاين جاري ، فيكون يف هذا  اهللا عليه وآله وسلم أن خيرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقول

فضيحة للجار بالقول أو الفعل ؟ بالفعل ؛ ومن اجلهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أماك ويقول أنت خبيل 

، أنت جبان ، أنت سفيه ، وما أشبه ذلك فلك أن ترد عليه مبثل ما وصفك به من العيب ، فتقول السفيه أنت 



(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل يل أنت ؛ كما قال بدون زيادة ؛ لقوله تعاىل: ، اجلبان أنت ، البخ

(( ولمن انتصر بعد ولقوله تعاىل:  (( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ))ولقوله: ما اعتدى عليكم )) 

ألرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في اظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 

( المستبان ما قاال فعلى البادئ منهما ما ولقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  أولئك لهم عذاب أليم ))

كل هذه النصوص تدل على أنه جيوز اجلهر بالقول ممن كان مظلوما ؛ ومن ذلك ما يفضيه   لم يعتدي المظلوم )

لو كان اإلنسان ظلمه شخص وجاء إىل صديقه يتحدث ويقول اإلنسان إىل صديقه ورفيقه يف شكاية احلال كما 

فالن فعل يب كذا فعل يب كذا فعل يب كذا ؛ ومن ذلك أيضا الزوجة تشكوا ما حيصل من زوجها إىل أخواا ، إىل 

أمها ، وما أشبه ذلك ؛ ألن كل هؤالء مظلومون وقد استثىن اهللا تعاىل من ظلم ؛ ومن ذلك إذا قال لعنك اهللا 

اعتداء مبثل ما اعتدى عليك ؛ وعلى هذا نقول إن اجلهر بالسوء من القول إذا  لعنك اهللا أنت ؛ ألن هذا فقل 

كان من مظلوم فإن حمبة اهللا ال تنتفي عنه ؛ وهذا من نعمة اهللا عزوجل ورفع احلرج عن األمة ؛ ألنه لو كان اهللا 

رج ألن املظلوم يكاد يشقق صدره حىت يتحدث ال حيب اجلهر بالسوء من القول حىت من املظلوم صار يف ذلك ح

(( عليما ألقوالكم  (( سميعا ))(( وكان اهللا سميعا عليما ))  عما يف صدره من الظالمة فيخف عليه األمر .

 مبا يف قلوبكم يعين فاحذروه ، احذروا أن تقولوا ما ال يرضاه ، احذروا أن ختفوا يف صدوركم ما ال يرضاه . ))

يف هذه  . عليما )) سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب (( الكرمية: فوائد اآلية ال

اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا أي أن اهللا حيب ؛ ووجه الداللة أننا استدللنا على اإلثبات من النفي ، كيف نستدل 

على إثبات بالنفي ؟ ألن هذا النفي خص حبال معني فيكون دليال على أن ما سوى ذلك تثبت به احملبة ، واحملبة 

(( قل إن كنتم اإلنسان وأكمل مراتب اإلنسان ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  حمبة اهللا عزوجل للعبد هي غاية ما يتمناه

من أن يقال: فاتبعوين تصدق يف دعواكم ؛ ومل يكن اجلواب على ما يتوقع  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))

شرط يسري ملن  هو الغاية ؛ وحمبة اهللا عزوجل تنال ذا الشرط وهو وهذا (( فاتبعوني يحببكم اهللا ))بل قال: 

يسره اهللا عليه ـ نسأل اهللا أن ييسره لنا ولكم ـ وهو اتباع الرسول عليه الصالة والسالم ظاهرا وباطنا يف العقيدة 

والقول والفعل ، إذا حققت ذلك فإن حمبة اهللا سوف تنالك ؛ أنكر قوم حمبة اهللا كاألشاعرة ـ نسأل اهللا أن يعفوا 

ياء ـ أنكروا احملبة وقالوا إن اهللا ال حيب ؛ لكن إنكارهم إياها ليس إنكار عن األموات منهم وأن يهدي األح

جحود إذ لو كان إنكار جحود لكفروا ألنه تكذيب ملا أثبته اهللا لنفسه ؛ لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه اهللا 

يس كمثله شيء وهو (( لوجل مباين للخلق  لكن ضلوا ، قالوا إن احملبة ال تقع إال بني متجانسني واهللا عز

إذا ما معىن احملبة اليت جاءت يف الكتاب والسنة ؟ قالوا إن احملبة هي اإلحسان ، ففسروها  السميع البصير ))



بأمر بائن منفصل عن اهللا ؛ أو هي إرادة اإلحسان ألن اإلرادة عندهم ثابتة هللا عزوجل ؛ فيقال هلم هل اإلحسان 

ألن اهللا ال حيسن إىل من ال حيب إال على سبيل االستدراج ؛  ن إال مثرة احملبة ؟وهل إرادة اإلحسا إال مثرة احملبة ؟

(( والذين كفروا وهلذا إذا رأيت اهللا ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج 

بته أعلى ؛ إذا  عقيدتنا أن اهللا عزوجل حيب وأنه حيب جل وعال ، وأن حم سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))

ومن فوائدها: حسن اإلسالم وأن اإلسالم يدعوا إىل الرتاضي وعدم اجلهر بالسوء وأال  املراتب وأفضل املنازل .

ومن فوائدها: عدالة  تفضح أحد بسوئه ؛ وهلذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك مبا يكره .

لكن حبسب مظلمته ، ال يزيد ؛ فإن زاد فكما قال النيب اإلسالم ؛ وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن جيهر بالقول 

ومن فوائدها: أن الدين اإلسالمي ال  ( على البادئ منها ما لم يعتدي المظلوم ) .عليه الصالة والسالم: 

يكفت النفوس بل يوسع هلا ويشرح الصدور ويدخل السرور ؛ وهلذا ي اإلنسان أن يتعرض ملا فيه الغم واهلم 

( هل خرج منك ريح أو ال ، قال ال األوهام حىت إن النيب عليه الصالة والسالم قال للذي يشك: والوساوس و 

واملعىن حىت يتيقن مثل يقني الشمس ؛ أما جمرد التخيل أنه خرج من  ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )

ع اإلنسان يف تذبذب وتردد ؛ بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا جيب أن يطرح ؛ ملاذا ؟ لئال يق

؛ وجه ذلك يف هذه اآلية أنه رخص للمظلوم أن جيهر بالسوء بقدر  م يريد منك أن تكون دائما يفالدين اإلسال

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا عزوجل ؛ ومها: السميع ،  مظلمته ألن ذلك تنفيس عن نفسه بالشك .

إنه ينقسم إىل قسمني: مسع مبعىن إدراك املسموع ، ومسع مبعىن االستجابة ؛ والعليم ؛ أما السميع فقال العلماء 

والسمع الذي مبعىن إدراك املسموع يتنوع أيضا ، تارة يراد به بيان إحاطة اهللا تعاىل بكل مسموع ، وتارة يراد به 

ول قول اهللا تبارك وتعاىل: التأييد والنصر ، وتارة يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه احلال والسياق ؛ فمن األ

وهذه املرأة كانت يف حجرة النيب عليه  (( قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا ))

( الحمد هللا الذي وسع الصالة والسالم ، يف األرض والرب عزوجل يف السماء فوق عرشه ؛ وتقول عائشة 

ه ليخفى علي بعض حديثها واهللا عزوجل يقول سمع قول التي سمعه األصوات لقد كنت في الحجرة وإن

هذا مسع يراد به أيش ؟ بيان اإلحاطة هللا بكل مسموع ؛ وتارة يراد به التأييد والنصر  )تجادل ويسمع تحاوركما 

 يعين فأؤيدكما وأنصركما ؛ (( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))مثل قول اهللا تبارك وتعاىل ملوسى وهارون: 

(( وقد يراد بذلك يف هذه اآلية التهديد أيضا ، ديد من ؟ ديد فرعون ؛ وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعاىل: 

من هم الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء يا أخ  لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء ))

(( سنكتب لهم ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير الحق قال اهللا تعاىل: ؟ اليهود ، قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء ، 



(( أم يحسبون أنا ال هذا الشك أن املقصود به التهديد ؛ وكذلك قوله تعاىل:  ونقول ذوقوا عذاب الحريق ))

 فهو مسموع مكتوب ؛ وستكون القراءة مىت ؟ يوم القيمة نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ))

(( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 

قال بعض السلف " واهللا لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك " خذ هذا الكتاب اقرأ  عليك حسيبا ))

 يستجيب ؛ وذلك فيما إذا أضيف وحاسب نفسك ؛ القسم الثاين من أقسام السمع: مسع االستجابة ، أن اهللا

أي يب ، وليس مراد ابراهيم عليه  : (( إن ربي لسميع الدعاء ))إىل الدعاء أو حنو ذلك مثل قوله تعاىل

الصالة والسالم أن اهللا يسمع دعائه فقط ؛ ألن مسيع الدعاء الشك أنه كمال وأن اهللا تعاىل مدرك لكل مسموع 

أي مستجيب  (( إن ربي لسميع الدعاء ))أيش ؟ االستجابة ، فيكون معىن  ؛ لكن املقصود من دعاء الداعي

الدعاء ؛ قالوا ومن ذلك قول املصلي " مسع اهللا ملن محده " أي استجاب ، وهذا حق ويؤيد ذلك أنه عدي 

أما  ده " .بالالم " مسع اهللا ملن محده " ولو كان املراد إدراك احلمد أو إدراك قول احلامد لقال " مسع اهللا من مح

، علم اهللا تعاىل حميط بكل شيء ، حميط بالظاهر والباطن ، حميط باملاضي واملستقبل ،  العليم فهذه أوسع شيء

، العلم شامل جدا ، فهو يتعلق بالواجب واملمكن واملستحيل ؛ وهلذا ال شيء أعم من العلم فيما حيضرين اآلن 

؟  (( ما بال القرون األولى ))الة والسالم حني سأله فرعون باملاضي واملستقبل ؛ ولذلك قول موسى عليه الص

سبحان اهللا ، ال يضل جهال وال ينسى ذكرا ؛  (( علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ))قال: 

بل هو جل وعال عامل بكل شيء ، وال ينسى املاضي بينما العامل من سوى اهللا أهل للنسيان ؛ كذلك علم اهللا 

وال شيء أخفى من هذا  (( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ))يط بالظاهر والباطن ، عزوجل حم

، ما توسوس به نفسك وحتدثك به نفسك فاهللا تعاىل يعلم به ؛ وأما الظاهر فظاهر علم اهللا به ؛ وكذلك أيضا 

(( لو كان فيهما آلهة إال اهللا  علم اهللا حميط بالواجب واملمكن واملستحيل ؛ أما املستحيل فكقوله تعاىل:

هذا خرب ، خرب عن علم أو عن غري علم ؟ عن علم ، ومن املعلوم أنه ال ميكن أن يكون يف لفسدتا )) 

السموات واألرض آهلة سوى اهللا ، مستحيل غاية االستحالة ؛ فهذا خرب عن مستحيل صادر عن علم ؛ أما 

، وهو أعلم  له من األمساء والصفات فإن هذا من العلم بالواجب العلم بالواجب فعلم اهللا تعاىل عن نفسه ومبا

بنفسه من غريه ؛ وأما تعلقه باملمكن فعلمه مبا حيدث يف الكون ، كل ما حيدث يف الكون من غري ما يتعلق باهللا 

 ظويف لف( كان اهللا تعالى ولم يكن شيء قبله ) عزوجل فهو ممكن ؛ ألن الكون كله حادث بعد أن مل يكن ، 

فكل الكون حادث ، كل الكون قابل للزوال ؛ ألن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه  ( ولم يكن شيء معه )

قبل وجوده ، وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فاين لكنه قابل للفناء ؛ وإمنا قلنا ذلك لئال يرد علينا الروح ، 



الولدان واحلور يف اجلنة خملوقة ولكنها ال تفىن ، تبقى أبد اآلبدين ؛ الروح خملوقة بعد العدم لكنها باقية ال تفين ، 

اجلنة أيضا خملوقة وتبقى أبد اآلبدين ؛ النار خملوقة وتبقى أبد اآلبدين ؛ وهلذا نقول كل موجود قابل للزوال ال ألنه 

قسام املمكن القابل للعدم زائل ألن من املخلوقات ال يزول ؛ لكن كونه حادثا بعد أن مل يكن دليل على أنه من أ

ولو مل يكن قابال للعدم مل يعدم أوال ؛ املهم أن  ، والوجود ؛ ووجه ذلك أنه لو مل يكن قابال للوجود مل يوجد

؛ ويا إخواين إمياننا بعلم اهللا ليس أن نؤمن ذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة  علم اهللا تعاىل حميط بكل شيء

ن يعلم يف قلوبنا ما ال يرضاه عنا ، أو أن يعلم من أفعالنا ما ال يرضاه عنا ، أو من لكن املهم أن حنذر من أ

أقوالنا ما ال يرضاه عنا ، أو مما نرتك ما ال يرضاه عنا ، هذا هو املهم ؛ وهلذا جيب أن يركز طالب العلم على 

سيمها وعمومها ومشوهلا ال ، أهم الفوائد املسلكية اليت تستفاد من أمساء اهللا و صفاا ال على أقسامها و تق

 (( وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها ))الشيء أن تعدها من منهجك ومن مسلك ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

( إن هللا تسعة وتسعين  اعبدوه ا ، أن تعبدوا مبقتضى هذه األمساء ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  ن إحصائها التعبد هللا مبقتضاها ـ وفقين اهللا وإياكم بذلك ـ .وم اسما من أحصاها دخل الجنة )

؛ ألن اهللا جل وعال ملا علم أن الشيء وتعاىل باألشياء اليت ستصري  لو قال قائل: إن علم اهللا سبحانه السائل :

  ؟ ري صار هذا الشيء واجب الوقوعسيص

  لكن أصله ممكن . ال ، غلط ، هذا غلط ؛ ألنه واجب الوقوع بأخبار اهللا ؛ الشيخ :

  إذا قال رجل كرمي لرجل أنت خبيل فكيف يقول له اآلخر ؟ السائل :

يف هذه احلال يقول حسبنا اهللا ونعم الوكيل ؛ ألنه لو قال أنت خبيل صار كاذبا لكن لعله جيد صفة  الشيخ :

ول لعله جيد صفة أخرى ؛ إذا كان جبانا هل يقول له أنت جبان ؛ أي نعم هذا الذي أريد أن أق تقابل البخل أو

تكون مكافئة للبخل ؛ ألن اجلبان خبيل بالنفس وعدم اإلنفاق خبل باملال ؛ هذا ليس مكافئ له ؛ ال ، مثله ، 

  املقصود صفة الذم تقابل هذا ؛ لكن لو قال أنت مبتدع ما صار مثله .

  ؟  نقول لعنك اهللاقال لعنك اهللاما ضابط األعمال اليت جيوز أن نقابل مبثلها مثال لو  السائل :

ال ال ، هذا أصله حمرم بذاته وما ذكرناه حمرم لكونه عدوانا على غريه يعين مثال كوين أقول لعنه اهللا أو  الشيخ :

أصفه بالبخل أو ما أشبه ذلك إمنا حرم ألنه عدوان على الغري ، مث هو انتهك حرميت فلي أن أنتهك حرمته ؛ أما 

  ميكن أن يقابله .ما كان حمرما من حق اهللا فال 

  هل حيرق من حرق غريه بالنار حىت مات ؟ السائل :

  قتل شخصا بالنار قتلناه ا ؛  مم أتى هذه حيرق يعين لو أن اإلنسان الشيخ :



  ؟ األعمال اليت من حق اهللا وبني شيخ ال نستطيع أن منيز بني  السائل :

النيب  رضوهلذا  عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ال ، هذه مكافئة  الشيخ :

  صلى اهللا عليه وآله وسلم رأس اليهودي بني حجرين .

  لو أن أحدا سب آخر بأبيه فهل لآلخر أن يسبه بأبيه كذلك ؟ السائل :

رسول ( لعن اهللا من لعن والديه ، قالوا يا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مجلة ما عد الكبائر:  الشيخ :

فظاهر هذا احلديث  اهللا كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )

أنه ال بأس ، أنه ال بأس إذا سب أيب وأيب خال من هذه املسبة أنا أسب أباه ألن املقصود إهانة هذا الرجل ما 

  هو إهانة األب ، إهانة الرجل .

(( ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول إال االستثناء إذا جاء بعد النهي يفيد اإلثبات كقوله تعاىل:  السائل :

  فهل هنا نقول إن اهللا حيب اجلهر ؟من ظلم وكان اهللا سميعا عليما )) 

عن فمن ظلم فإا ال نقول إا تنفي  (( ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم ))ال ،  الشيخ :

احملبة ؛ فهل حيب ؟ ال ، قد تكون حيب وقد ال حيب ؛ وهلذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء احملبة 

، وقد يكون من ظلم األفضل له أن يعفوا ويصفح ؛ ... ؛ إنه ليس معناه أن من ظلم إن اهللا حيب أن جيهر ، ال 

  ، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء احملبة . 

  رجل مبتدع داعيا إىل بدعته فهل جيوز ذكره أمام الناس حتذيرا منه ؟  :السائل  

  أي نعم ، حتذر منه نصحا هللا ورسوله . الشيخ :

بعض أهل العلم املشهود هلم بالعلم يقول إنه ال يعد الشخص مبتدعا إال إذا أقيمت عليه احلجة أما  السائل :

  و وقعت يف البدعة ؟قبل أن تقام عليه احلجة فإنه ال يكون مبتدعا ول

ما هو بالظاهر ، الظاهر ما ذكرت لك ، الذي يتبع هذا املنهج ألن منهج األشاعرة ما هي بدعتهم يف  الشيخ :

الصفات فقط ، يف الصفات ، يف أفعال العباد ، يف القدر ، يف اإلميان ؛ لكن لو أخطأ رجل يف مسألة ما هذا ال 

  ت لكم مثال باملذاهب الفقهية .يعد مبتداء ال يقال أشعري مثال ، وضرب

(( ومن اعتدى عليكم كيف يثين اهللا تعاىل على العافني عن الناس وهنا يف اآلية األخرى قال:  السائل :

  ويبيح االعتداء ملن اعتدى عليه ؟ فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم ... ))

فإذا مل  (( فمن عفا وأصلح ))لعفو بقوله: ألن العفو مقيد ، ليس كل عفو حمبوبا إىل اهللا ، قيد اهللا ا الشيخ :

يكن يف العفو إصالح ال تعفوا ؛ إذا سبين أحد هل األفضل أن أسكت أم ؟ إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إىل 



هذه  به ؛ وإذا ظننت أن سكوتك ال حتصلفسبه ما هي مسبة عدوان الرجل واستعالءه عليك وعلى غريك 

ورمبا يزول به مفسدة املشاجرة اليت قد تؤدي إىل عداوة وبغضاء ورمبا إىل قتال فاعفوا ؛ إذا املسألة مسألة  املفسدة

  املصاحل و ... ؟ أي نعم .

يف بعض األحيان يريد اإلنسان أن ينصح أخاه باخلري ولكن هو نفسه غري مطبق هلذا اخلري فيخشى أن  السائل :

: ( يدور كما يدور الحمار  خلري وال يأتيه لقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلميقع يف الوعيد ملن يأمر غريه با

  فكيف هذا ؟ حول الحمى )

هل قول الرسول عليه الصالة والسالم هذا ليصد الناس عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ أو  الشيخ :

ل نفسك ، قل كيف تأمرين الناس ذا الشيء ليحذرهم من كوم يأمرون وال يفعلون ؟ الثاين ، إذا مرهم مث خج

وأنت ال تفعلينه ؟ وكذلك العكس بالنهي ؛ ال تظن أن الرسول قال هذا ألجل أن حيذرنا من أن نأمر الناس وال 

  نفعل ، إمنا حيذرنا من أن نأمر باخلري مث نستمر يف تركه .

 ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون هورسل باهللا يكفرون الذين (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون هم أولئك سبيال ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن

 غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا

  . رحيما ))

قال اهللا  . )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إنتفسري اآلية الكرمية: 

(( إن تبدوا )) قوله:  )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا إن ((تبارك وتعاىل: 

وأن هذه  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))وجواب الشرط قيل إنه حمذوف ، وقيل إنه قوله: ملة شرطية اجلهذه 

قال:  اجلملة وإن كان ظاهر احلال أا ال رابطة بينها وبني الشر لكنها تدل عليه ، وسنتكلم عليها إن شاء اهللا .

أي تظهروا ، ومن أين عرفنا أن اإلبداء مبعىن اإلظهار ؟ من ذكر  (( إن تبدوا خيرا أو تخفوه )) (( تبدوا ))

وهذه قاعدة مفيدة يف التفسري أنه رمبا خيفى عليك معىن بعض الكلمات فانظر  (( إن تبدوه ))مقابله وهو قوله: 

ات ؟ لعرفت لو أن أحدا سألك ما معىن الثب (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))إىل ما يقابلها ؛ فقوله تعاىل: 

فيكون معىن الثبات أي فرادا ؛ إذا تظهروا خريا أو  (( أو انفروا جميعا ))معناها من ذكر معارضها وهو قوله: 

؛ يف مقابل ذلك  ياأو خمف ياختفوه فلم تعدموا أجرها فسوف تؤجرون عليه ألن اخلري مطلوب ونافع سواء كان مبد

أي تربئ من  (( أو تعفوا عن سوء ))اإلبراء من التبعة ، فاملعىن  العفو هو (( أو تعفوا عن سوء )) (( تعفوا ))

(( فإن اهللا كان عفوا عما يسوء من قول أو فعل ؛  أي (( عن سوء ))أساء إليكم من تبعة سوءه ؛ وقوله: 



رة فأنتم أي أنه ذو عفو مع القدرة على االنتقام ممن أساء ؛ فإذا كان اهللا تعاىل عافيا عمن أساء مع القد قديرا ))

ممن باب أوىل أن تعفوا ألنكم ليس لديكم من القدرة على االنتصار من نفس واالنتقام من ارم كالذي عند اهللا 

 . )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إنفوائد اآلية الكرمية:  وجل . عز

سواء أبدي أو أخفي ؛ فإن قيل: أي ما أفضل اإلبداء أو اإلخفاء ؟ من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اخلري خري 

وإمنا يبدأ  (( إن تبدوا )): فقد يقول قائل اإلبداء أفضل ، وقد يعارض قوله لكون اهللا تعاىل بدأ باإلظهار قال

أن  باألهم فاألهم ؛ ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إىل املصلحة فإن كانت املصلحة يف اإلظهار أظهر مثل

يكون رجال ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من اخلري تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على 

سبيل العموم أو على سبيل اخلصوص بأن يتصدق على شخص معني حىت يراه الناس بأنه تصدق عليه فيقتدوا به 

هة الفالنية تصدقت عليه كجمعية الرب اخلريية ؛ ألن كثريا من الناس اآلن ال يتصدق على أحد إال إذا علم أن اجل

مثال ؛ إذا نقول اإلبداء واإلخفاء يرجع إىل مصلحة فإن مل تظهر املصلحة الراجحة يف اإلبداء فاإلخفاء أفضل  

( رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله لقول النيب عليه الصالة والسالم فيمن يظلهم اهللا يف ظله 

  )ما تنفقه يمنه 



من فوائد  (( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا ))تتمة فوائد اآلية الكرمية: 

هذه اآلية الكرمية: أن اخلري خري سواء أبدي أو أخفي ؛ فإن قيل: أي ما أفضل اإلبداء أو اإلخفاء ؟ فقد يقول 

وإمنا يبدأ باألهم  (( إن تبدوا ))قائل اإلبداء أفضل ، وقد يعارض قوله لكون اهللا تعاىل بدأ باإلظهار قال: 

صلحة فإن كانت املصلحة يف اإلظهار أظهر مثل أن يكون فاألهم ؛ ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إىل امل

رجال ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من اخلري تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل 

العموم أو على سبيل اخلصوص بأن يتصدق على شخص معني حىت يراه الناس بأنه تصدق عليه فيقتدوا به ؛ 

اآلن ال يتصدق على أحد إال إذا علم أن اجلهة الفالنية تصدقت عليه كجمعية الرب اخلريية  ألن كثريا من الناس

مثال ؛ إذا نقول اإلبداء واإلخفاء يرجع إىل مصلحة فإن مل تظهر املصلحة الراجحة يف اإلبداء فاإلخفاء أفضل  

فأخفاها حتى ال تعلم شماله  ( رجل تصدق بصدقةلقول النيب عليه الصالة والسالم فيمن يظلهم اهللا يف ظله 

ومن فوائدها: أن اإلنسان إىل الغري إما بإعطاء اخلري ظاهرا أو خفيا ، وإما بدفع السوء وذلك  . ما تنفق يمنه )

فيستفاد من  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))فالعفو عن السوء خري  (( أو تعفوا عن سوء ))بالعفو عنه ؛ لقوله: 

سوء ؛ ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع املصلحة ؟ الثاين ، تبع املصلحة ؛ ذلك فضيلة العفو عن ال

فإذا كان يف العفو إصالح  (( فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا ))وهلذا قيد اهللا العفو يف مكان آخر بقوله: 

ا لو عفونا عنه الزداد يف فهو أفضل ، وإن كان يف العفو إفساد فاالنتصار أفضل ، فمثال لو كان هذا الرجل شرير 

شره واعتدائه على الناس فهنا االنتصار أفضل أوال إلعطاء النفس حظها ألن النفس حتب أن تنتصر الشك ، 

وثانيا لكف شره عن الناس ؛ فيكون هنا االنتصار أفضل ؛ وأما إذا تساوى األمران فالشك أن العفو أفضل أوال 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنك إن  يا ألن اهللا تعاىل حيب العافني من الناس .ملا فيه من اإلحسان إىل املصري ، وثان

يعين فمىت عفومت عفا اهللا  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))عفوت عن اخللق عفوا يف حمله فأبشر بعفو اهللا ؛ لقوله: 

( واهللا في عون العبد ما  : عنكم ؛ وهذا له شواهد كثرية يف الشريعة ، ومنها قول الرسول عليه الصالة والسالم

( الجزاء من ومنها:  ( من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته )ومنها:  كان العبد في عون أخيه )

ومن فوائدها: فضل اهللا سبحانه وتعاىل بالعفو عن حقه حىت إنه جل وعال  والشواهد هلذا كثرية . جنس العمل )

(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هللا قال: يغفر ملن ال يشرك به شيئا جمانا ؛ ألن ا

ومن فوائدها: أن عفو اهللا تعاىل أكمل  حىت وإن عظمت الذنوب فإن اهللا تعاىل يغفرها ملن يشاء فضال منه . ))

عفو والقدرة يتولد ويتولد باجلمع بني ال (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))أنواع العفو ألنه عفو مع القدرة ؛ لقوله: 

أيضا صفة كمال وهو أن اهللا سبحانه و تعاىل عاف مع القدرة على االنتقام ، وهذا هو العفو احلقيقي ؛ أما 



العفو مع العجز عن االنتقام فليس بعفو ؛ لو أن أحدا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما 

عدوان لكن يا فالن اهللا يساحمك ، أيش هذا ؟ العفو فكرت قلت إن أخذت حبقي فأخشى أن يزيد بالضرب وال

مع العجز ، عفو مع العجز ؛ فإن كان فيه احتمال أن يأخذ حبقه فله أجر بقدر هذا االحتمال وإن مل يكن فيه 

احتمال فليس له أجر اللهم إال أن يكون بإدخال السرور على املعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر فإذا هو 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني من  املعتدى عليه كان قد ساحمه فيطمئن قلبه ، فهنا قد يؤجر . يشعر بأن

أمساء اهللا ، ومها: العفو ـ بتشديد الواو ـ والقدير ؛ فيدالن على إثبات صفة العفو والقدرة ؛ ألن القاعدة يف باب 

 ورسله باهللا يكفرون الذين (( إنة الكرمية: فوائد اآلي األمساء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة وال عكس .

سبيال  ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون

الكفر باهللا (( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ))  . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ))

ورسله أن يكفر اإلنسان مبا جيب اإلميان به سواء كان كفرا بالوجود بوجود اهللا ، أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن 

معه ربا ، أو كفرا بألوهيته بأن عبد مع غريه ، أو كفرا بأمسائه وصفاته بأن أنكرها وجحدها ؛ املهم الكفر باهللا هو 

(( ، هذا الكفر بالرسل ؛  جحد ما جيب حنوهم ، كذلك  (( ورسله ))اهللا ؛ يف جانب جحد ما جيب اإلميان به 

مل يقل: إن الذين يؤمنون باهللا يكفرون باهللا ؛ ألنه إذا كفروا ببعض  واشوف ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ))

فيؤمنون باهللا ويكفرون بالرسل ، أو  (( أن يفرقوا بين اهللا ورسله )) همأي مم (( ويريدون ))كفروا باجلميع 

وهذا كثري ، فمثال  (( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ))يؤمنون بالرسل بعضهم دون بعض كما قال: 

النصارى يدعون أم يؤمنون باهللا ، أليس كذلك ؟ يدعون أم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما ، هكذا 

يه وآله وسلم وهو أفضل الرسل ؛ ففرقوا بني اهللا ورسله ، آمنوا باهللا يقولون ؛ لكن يكفرون مبحمد صلى اهللا عل

يتخذوا بين ذلك (( ويريدون أن وكفروا بالرسل  وفرقوا كذلك بني الرسول فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم ؛ 

وجل ؛ أي طريقا يوصلهم إىل اهللا ، يظنون أم ذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إىل اهللا عز  سبيال ))

ولكنهم كما قال اهللا تعاىل: (( ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا أولئك الذين كفروا 

أوالء مبتداء ، و " هم  (( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا ))برم ولقائه )) ؛ 

ضمري فصل ، ضمري فصل ؛ فإن  هم الكافرون حقا )) (( أولئك" ؟ خرب ؛ ال ، ما ميكن تأيت " هم " خربا 

خرب مبتداء واجلملة خرب املبتداء أول ؟ قلنا هذا جائز  (( الكافرون )) قال قائل: أفال جيوز أن تكون مبتداء و

(( لعلنا لكنه خالف األوىل ، خالف األوىل ألن ظاهر القرآن أن اخلرب ما بعدها خرب ما قبلها ، قال اهللا تعاىل: 

مثل هذا الرتكيب تكون فيه " ومل يقل: هم غالبون ؛ فدل هذا على أن  تبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ))ن



هو " ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب ؛ الثاين إننا إذا قلنا إا ضمري فصل ال حمل هلا من اإلعراب صرنا ال 

لة واحدة ، واألصل يف األخبار أا مفرد غري مجع ؛ إىل مجلة تكون خرب املبتداء ، صار املبتداء واخلرب مج ننتقل

إذا " هم " ضمري فصل ، وضمري الفصل يفيد ثالثة أشياء: أوال  (( أولئك هم الكافرون ))يقول عزوجل: 

التوكيد ، ثانيا احلصر ، ثالثا التمييز بني اخلرب وبني التابع ؛ ألنه إذا جاء ضمري الفصل تعني أن ما بعده خرب وإذا 

يأت احتمل أن يكون خربا وأن يكون تابعا ، فإذا قلت:  زيد الفاضل يف الدرس ، فهنا حيتمل أن الفاضل  مل

صفة فيكون املعىن أن زيد الفاضل حاضر يف الدرس ، فإذا قلت: زيد هو الفاضل يف الدرس ، تعني أن تكون 

 .ضمري الفصل يفيد ثالثة أشياء  خربا وحصرته بالفضل فقلت: زيد هو الفاضل وحمله يف الدرس ؛ على كل حال

ما إعراا ؟  هذه منصوبة ولكن ما معناها أو ما إعراا على األصل (( أولئك هم الكافرون حقا )) (( حقا ))

أثبت اهللا هلم أم كفار  (( أولئك هم الكافرون ))مضمون اجلملة نقول إعراا مصدر مؤكد ملضمون اجلملة ؛ 

(( أولئك هم حقا فتأيت (( حقا )) مؤكدة ملضمون اجلملة وذلك ألن أحقية هؤالء للكفر مفهوم من قوله: 

صارت مؤكدة ملضمون اجلملة وصار عاملها حمذوفا وجوبا ، عامل هذا  (( حقا ))فإذا جاءت  الكافرون ))

ك هم الكافرون أحق ذلك حقا ، ال يصح ؛ وذلك ألا مصدر ملعىن حمذوف وجوبا فال يصح أن يقال: أولئ

مؤكدة ملضمون اجلملة فكانت مضمون اجلملة كأا الفعل احملذوف وال جيمع بينها وبني هذا ؛ وهلذا ذكر اإلمام 

(( وأعتدنا للكافرين عذابا مالك وغريه من العلماء أن املصدر املؤكد ملضمون مجلة قبله جيب حذف عامله ؛ 

 (( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ))أي هيئنا ، فهي مبعىن أعددنا ، قال اهللا تعاىل:  (( أعتدنا )) مهينا ))

خروج عن مقتضى السياق ، إذ  ))(( أعتدنا للكافرين ويف هذه السياق  (( أعتدنا للكافرين ))وهنا قال: 

ا هلم ؛ ألنه مىت أمكن اإلتيان للضمري مقتضى السياق أن يقال: أعتدنا هلم ، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدن

عدل عن اإلتيان باملضري إىل اإلتيان لكن هنا  وأخصىفإنه ال يؤتى بغريه ، فإن ذكر الضمري أوضح يف اجلملة 

بالظاهر املطابق لوصفه ، فما هي البالغة يف هذا ؟ البالغة أن هذا إظهار يف مقام اإلضمار ، واإلظهار يف مقام 

د ؛ منها قصد التعميم ، ومنها تطبق الوصف على مرجع الضمري الذي كان من مقتضى السياق اإلضمار له فوائ

؟ إرادة العموم ؛ ألنه لو قال: أعتدنا هلم عذابا  فوائد اإلظهار يف موضع اإلضمار أيش ؛ إذاأن يؤتى بضمري 

غريهم ؛ الفائدة الثانية: كل كافر سواء هؤالء أو   (( أعتدنا للكافرين ))؛ لكن مهينا ، صار هذا خاص م 

تطبيق الوصف على مرجع الضمري الذي لو ال هذا الظاهر لكان موجودا ؛ فأين مرجع الضمري لو كان هناك 

(( من كان عدوا هللا ضمري ؟ هؤالء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ومثل ذلك قول اهللا تعاىل: 

مل يقل: عدو له ، الذي هو مقتضى السياق  فرين ))ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكا



(( عدو للكافرين هلاتني الفائدتني مها إرادة العموم واحلكم على هؤالء بالوصف الذي هو الكفر ؛ ويف اآلية هذه 

  فائدة ثالثة وهي مراعاة الفواصل ، فواصل اآليات . ))

  هل هي كذلك ؟فيه إشكال  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))مجلة جواب الشرط  السائل :

هذه قيل إن اجلواب حمذوف ، إن تبدوا خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء فإنكم جمازون على ذلك ؛  الشيخ :

وهو األحسن ؛ ألنه مادام احلكم معلوما فال  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))وقيل إن اجلواب يغين عن هذا 

  حاجة إىل التقدير .

  قاضيا ووردت عليك هذه املسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء . أقول إذا كنت الشيخ :

 ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

 للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون هم سبيال أولئك ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن

 غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا

 اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل رحيما يسألك

 وآتينا ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة

 في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم مبينا ورفعنا سلطانا موسى

 وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم فبما غليظا ميثاقا منهم وأخذنا السبت

  قليال  )) . إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا

 بين يفرقوا أن (( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويريدونفوائد اآلية الكرمية: 

سبيال أولئك هم الكافرون حقا  ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا

 (( أولئك هم الكافرون حقا ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكفر ببعض الرسل كفر للجميع ؛ لقوله:  )) .

ومن فوائدها: غلبة اهلواء على كثري من الناس ؛ ألن هؤالء الذين يفرقون بني اهللا ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل  .

ال نؤمن بغري موسى ، والنصارى يقولون ال نؤمن بغري دون بعض ال حيملهم على ذلك إال اهلواء ، فاليهود يقولون 

(( كذبت ومن فوائدها: أن الكفر ببعض الرسل كفر للجميع ، ويدل هلذا أيضا قوله تعاىل:  عيسى رد هوى .

مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا جلميع الرسل ؛ ألن  قوم نوح المرسلين ))

ول كأنه تكفري باجلنس أي جبنس الرسالة وإال فما الفرق بني حممد وموسى وعيسى وإدريس ونوح التكفري بالرس

ومن فوائدها: أن هؤالء املفرقني يقولون إننا نتخذ بني ذلك سبيال يعين لنرضي هؤالء وهؤالء ؛  وما أشبه ذلك ؟ .

تلك الطريقة أي اإلميان بالبعض دون ومن فوائدها: ذم  وهذا ال ينجيهم من عذاب اهللا وال ينجيهم من الكفر .



فيتفرع على هذا: ذم أهل الكالم الذين أرادوا أن جيمعوا بني الدليل السمعي والعقلي  ببعض ، وهذا منهج قبيح .

يف صفات اهللا ، وقالوا إننا أخذنا ذا وهذا من أجل التوفيق بني األدلة وهم خالفوا األدلة كلها ، هم أرادوا 

السمع والعقل ولكنهم يف احلقيقة خالفوا السمع اإلميان كما هو معروف من مناظرم والرد اجلمع بني دليل 

ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ألم إمنا فرقوا  ومن فوائدها: وعيد الكفار بالعذاب املهني . عليهم .

(( أعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال: بني الرسل استكبارا وهوى فأعد هلم العذاب الذي يهينهم وخيذهلم ؛ وهلذا 

ومن فوائدها: أن اإلظهار يف موضع اإلضمار ال يعد تطويرا بال فائدة ؛ وجه ذلك أن الضمري أخصر من  . ))

فال يقول القائل إن اإلتيان بالظاهر يف موضع الضمري تطوير وزيادة بال فائدة ، فنقول بل هو فائدة ، وقد الظاهر 

من فوائد اإلظهار يف موضع اإلضمار أيش ؟ قصد العموم وانطباق الوصف على أولئك  ذكرنا فيما سبق أن

الذين يعود الضمري عليهم لو كانوا موجودا ؛ فيه فائدة ثالثة لكن حنن قلنا من فوائده ، لكن فيه فائدة ثالثة وهي 

، مل يتبني لنا ملاذا أعد هلم هذا  لو قال: أعتدنا هلم (( أعتدنا للكافرين عذابا مهينا ))بيان علية احلكم فمثال 

كأن هذا الوصف يفيد العلية أي أن العلة يف إعداد العذاب املهني هلم   (( للكافرين ))العذاب ؛ لكن إذا قال: 

 يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتفسري اآلية الكرمية:  هو الكفر .

 أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينمث قال اهللا تبارك وتعاىل:  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم

وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ذكر حال  هذا مبتدى تفسري ؟ نعم ؛  ملا ذكر اهللا عز )) منهم

يضاده إذا ذكر العقوبة ذكر املثوبة ؛ الذين جيمعون باإلميان بني اجلميع ، والقرآن هكذا ، إذا ذكر حاال ذكر ما 

ألنه مثاين تثىن فيه املعاين فيؤتى ذا مث ذا ، وألن التنويع مما يشد الذهن إىل ما يتلى أو يسمع ؛ وألجل أن 

؛ ألن اإلنسان لو غلب جانب الرجاء  اإلفراط والتفريط: طريف النقيدوجل بني  يكون سري اإلنسان إىل اهللا عز

؛ يقول  القنوت من رمحة اهللا واليأس ، ولو غلب جانب اخلوف حلصل عليه من مكر اهللا حلصل له األمن

، واإلميان باهللا سبق عدة مرات ماذا يتضمن ، واإلميان بالرسل كذلك ،  )) (( والذين آمنوا باهللا ورسلهعزوجل: 

ن اهللا عزوجل ، وأما اإلميان واإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم اإلميان بأم صادقون فيما أخربوا به ع

مجيع الشرائع ؛ لكننا نؤمن بشرائعه فإن الشريعة اإلسالمية اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم نسخت 

يف أصل اإلميان ال يف العمل ، يف أصل اإلميان  (( ولم يفرقوا بين أحد منهم ))بأن شرائعه من عند اهللا عزوجل 

(( لكل جعلنا من عند اهللا ؛ أما العمل فقد قال اهللا تبارك وتعاىل:  كلهم رسالتهم حقق  أم ح، نؤمن باجلميع و 

ووجه ذلك أن أصل اإلميان شيء واحد وهو اإلميان بالواحد القهار عزوجل ؛ وأما  منكم شرعة ومنهاجا ))

ل شرعة ومنهاجا حىت الشرائع فإا ختتلف باختالف الناس وأحوال الناس والعموم واخلصوص فلهذا جعل اهللا لك



الشريعة اإلسالمية يف أول أمرها ليست كالشريعة اإلسالمية يف آخر األمر ، ففي أول األمر ليس هناك صوم وال 

زكاة وال حج مث فرضت الصالة والصوم واحلج والزكاة ؛ ألن اهللا عزوجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال 

يعين يف أصل اإلميان ، يقول إمياننا مبحمد وإمياننا بنوح على  منهم ))(( ولم يفرقوا بين أحد الناس ؛ وقوله: 

حد سواء ، إميانا أننا نؤمن بأن الرسولني الكرميني وكذلك من بينهما الرسل كلهم على حق ومن عند اهللا ، وهذا 

يأيت  لئك ))(( أولئك سوف يؤتيهم أجورهم )) (( أو يف أصل اإلميان كما قلت لكم ؛ أما يف الشرائع فتختلف 

سوف والسني  (( سوف يؤتيهم ))باسم اإلشارة هنا تعظيما هلم وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم ؛ وقوله: 

تتناوبان على فعل املضارع كثريا ؛ لكن هناك بينهما فرق ، السني للتحقيق والتقريب ، وسف للتحقيق مع البعد ، 

كن السني للقريب وسوف للبعيد ؛ فهل إيتاء وجوههم كان بعيدا فهذا الفرق بينهما ، كالمها يدل على التحقيق ل

امتداده وأن اهللا تعاىل جيازيهم شيئا فشيئا مث يأتيهم جزاء األوىف بيوم ؟ اجلواب: هو بعيد قريب ؛ أما من جهة 

 (( وما يدريك لعل الساعةالقيمة فهو الشك أنه بعيد ؛ وأما كون كل آت قريب فهو قريب كما قال تعاىل: 

أي ثواب أعماهلم ، ومسى اهللا ثواب األعمال أجورا تكرما منه  (( سوف يؤتيهم أجورهم ))؛ وقوله:  قريب ))

وفضال عزوجل كأنه استأجر هؤالء على عمل عملوه مث أعطاهم أجرهم كاإلنسان يستأجر أناسا ليبنوا له بناء 

م نفسه سبحانه وتعاىل بأن يثيب هؤالء ، وال مانع فإذا بنوه أعطاهم أجورهم ، وهذا يعين أن اهللا عزوجل التزم وألز 

  األول:وقد قال (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) من أن يكون اهللا تعاىل ألزم نفسه مبا شاء كما قال تعاىل: 

                                                       ما للعباد عليه حق واجب      كال وال عمل لديه ضائع                    

   إن عذبوا فبعدله أو نعموا     فبفضله وهو الكريم الواسع                   

  هذا قاله األول ولكن ابن القيم رمحه اهللا قيد هذا فقال:

  هو أوجب األجر العظيم الشأن     ما للعباد عليه حق واجب                  

  واجبا لكن هو الذي أوجبه . فجعل عليه حقا

  إن عذبوا فبعدله أو عذبوا    فبفضله والفضل للرحمان                

أو قال: للمنان ؛ فاحلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل مسى الثواب أجرا تكرما منه وفضال كأن العاملني ألنفسهم 

األجر لكنه  مل يبني هنا مقدار (( سوف يؤتيهم أجورهم ))عاملني له إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم ؛ وقوله: 

( الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف  بينه يف مواضع كثرية يف القرآن وكذلك يف السنة 

ملا كان هؤالء املؤمنون باهللا ورسله والذين مل يفرقوا بني أحد منهم ملا   (( وكان اهللا غفورا رحيما )) .كثيرة ) 

من فضله ورمحته وملا كان هذا اإلميان املطابق  ( وكان اهللا غفورا ))(كانوا قد خيطئون ختم اهللا هذه اآلية بقوله: 



أردف املغفرة بالرمحة ، فهؤالء البد أن يقصروا وال أحد إال يقصر ؛ فختم اآلية باملغفرة ، مث هذا اإلميان الذي 

تم اآلية حصل هلم ليس بكسب أيديهم وال من عمل أيديهم ولكنه من رمحة اهللا عزوجل ؛ فلذلك ناسب أن خت

 سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينفوائد اآلية الكرمية:  بالغفور الرحيم .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمي مثاين إذا ذكر شيئا  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم

فوائدها: أنه البد أن نؤمن باهللا ومجيع الرسل ؛ ولكن كيف  ومن ذكر ضده ؛ للوجوه الذي ذكرنا يف الشرح .

اإلميان ومبن نؤمن ؟ أما اإلميان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة وأم رسل حق من عند اهللا عزوجل ؛ وأما 

علينا أن نؤمن بكل من ذكر اهللا يف لكل منهم شرعة ومنهاجا ؛ أما من نؤمن به ؟ فجب  ، الشرائع فتختلف

بامسه وعينه ألم عينوا لنا ، وما مل يعني فنؤمن به إمجاال ؛ ألننا نؤمن بأن من الرسل من مل يقصصهم اهللا  القرآن

ومن فوائدها: أنه ال جيوز أن نفرق بني أحد منهم ، وذلك يف أصل اإلميان ؛ طيب  علينا ، فنؤمن م إمجاال .

الرسول ؟ نعم جيب علينا أن نفضل بينهم ؛ ألن هل يفرق بينهم يف الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا 

؛ وعلى هذا ما سبب  (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ))اهللا أخرب ذلك يف كتابه فقال تعاىل: 

اهللا به من املناقب والفضائل وكثرة األتباع حباهم التفضيل ؟ وهل هو توفيقي أو نظري عقلي ؟ سبب التفضيل ما 

هو توقيفي أو هو عقلي نظري ؟ فنقول هو توقيفي ؛ لكننا إذا علمنا أن اهللا تعاىل فضل وما أشبه ذلك ؛ أما هل 

هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتضح وإما أن ال نعلم ؛ وهلذا قال العلماء إن أويل العزم من الرسل 

العظيمة اليت مل يدركها أحد ب مخسة ، أوهلم حممد صلى اهللا عليه  وآله وسلم وفضله على غريه ملا له من املناق

والفضائل اليت خصه اهللا ا ، واألتباع الذين ال يوجد مثلهم يف مجيع أتباع الرسل ؛ بل هم ضعفا أتباع الرسل  

كلهم ؛ ألن الرسول أخرب بأن اجلنة اثنا عشر صفا ، مثانية من هذه األمة ؛ وهذا يعين أن هذه األمة تعدي مجيع 

،  يش ؟ الضعف ؛ مث ابراهيم عليه الصالة والسالم ، بعد حممد صلى اهللا عليه وآله وسلماألمم وتزيد ، وتزيد أ

وهذان الرسوالن الكرميان مها خليال الرمحان ، ومل تثبت اخللة فيما نعلم ألحد سوامها ؛ مث موسى ألنه عليه الصالة 

رسول سواه ؛ بقي عندنا عيسى ونوح ؛ والسالم كابر من املشقة مع فرعون ومع بين إسرائيل ما مل يتبني لنا يف 

أيهما أفضل ؟ منهم من قال إن نوحا أفضل ؛ ألن نوحا عليه الصالة والسالم بقي يدعوا قومه ألف سنة إال 

، وحصل منهم من السخرية به واالستهزاء به ما هو معلوم يف القرآن والسنة ؛ وعيسى كابد بين مخسني عاما 

إسرائيل ، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك فيمن تدبر القرآن والسنة ؛ فحصل له املشقة 

اهللا ، قاتلهم اهللا ـ فحصل له عليه الصالة إىل حد أن بين إسرائيل جعل أمه زانية وجعلوا عيسى ولد زنا ـ والعياذ ب

والسالم من املضايق وحصل له من املناقب والكرامات ما مل نعلم أنه حصل لنوح ؛ ولو قال قائل: إما أن 



جنعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خريا ؛ ألنه ليس هناك أشياء متيز متاما أيهما أفضل ؛ املهم أن 

خل فيه اإلميان مبا حباهم اهللا تعاىل به من الفضائل وأن نفضل بعضهم على بعض ، وهذا ال إمياننا بالرسل يد

يضر ؛ ولكن إذا أدى هذا التفضيل إىل خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إىل فضلناه على رسول آخر فإنه جيب 

مع أن متى )  : ( ال تفضلوني على يونس بنالتوقف والسكوت حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم قال

يونس عليه الصالة والسالم خرج مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له باخلروج ؛ وهلذا جنوا ملا آمنوا حني جاءهم 

العذاب ؛ ألن نبيهم مل يبق فيهم فأجناهم اهللا ؛ فاملهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بني حممد وموسى وعندنا 

 (( يسألكقراءة اآليات:   وحيتقرون حممدا ، فحينئذ جيب الكف .ولو فضلنا حممدا لذهبوا يفضلون موسى يهود 

 جهرة اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل

 موسى وآتينا ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم

 السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم ورفعنامبينا  سلطانا

 قلوبنا وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم فبماغليظا  ميثاقا منهم وأخذنا

 ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتتمة فوائد اآلية:  . قليال )) إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . رحيما )) غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا

(( أولئك أن اهللا تعاىل وعد هؤالء الذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرق بني أحد منهم وعدهم األجور ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: متام منة اهللا سبحانه وتعاىل على العباد ، حيث مسى الثواب أجرا ؛  . ؤتيهم أجورهم ))سوف ن

ومن املعلوم أن األجر ثابت لزوما للمستأجر ؛ ومن الذي أوجب هذا األجر ؟ أوجبه اهللا على نفسه ، أوجبه اهللا 

إن اهللا تعاىل بينه يف  تعاىل على نفسه ، وهذا يدل على متام فضل اهللا عزوجل ومنته ؛ أما كيف هذه األجور ف

وخيتلف األجر باختالف  ( الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة )كتابه وكذلك السنة 

األشخاص و اختالف النيات واختالف املتابع ؛ أما اختالفه باختالف األشخاص فكما قال النيب صلى اهللا عليه 

ي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال ( ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسوآله وسلم: 

هذا ألم أصحابه ، فهذا االعتبار ؟ األشخاص ؛ وكذلك أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن أيام نصيفه ) 

الصرب أن للعامل فيهن أجر مخسني من الصحابة ، الواحد عن مخسني من الصحابة ؛ واملراد أن ما حيلقه من 

 العمل يقابل مخسني مرة من أعمال الصحابة ألن الصحابة كلهم مؤمنون ، كلهم مستقيمون ؛ لكن املشقة يف

أيام الصرب كل الناس على خالف هذا الرجل الذي قام بطاعة اهللا فهو غريب بينهم ومن املعلوم أنه إذا كان غريبا 

ني من الصحابة ، وهذا ال يعين بينهم فسوف تشق عليه العبادة ؛ فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر مخس



الفضل املطلق على الصحابة ؛ ألن هؤالء فاقوا الصحابة يف املشقة فقط ، يف مشقة العمل عليهم ؛ أما الفضل 

املطلق فهو لصحابة ؛ ويكون أيضا حبسب اإلخالص ، يكون حبسب اإلخالص أي األجر ، فمن كان أخلص 

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك ديث القدسي: هللا كان أكثر ثوابا حىت إن اهللا قال يف احل

؛ وكذلك خيتلف باختالف املتابعة ، فمن كان للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  فيه معي غيري تركته وشركه )

 ( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكلأتبع كان أجره أكثر حىت قال النيب عليه الصالة والسالم : 

ومن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا: الغفور ، والرحيم ؛ الغفور يف مقابل الذنوب ،  .بدعة ضاللة ) 

 والرحيم يف مقابل الثواب واحلسنات .



 أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا (( والذينتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ويكون أيضا حبسب اإلخالص ، يكون حبسب اإلخالص أي األجر ، فمن كان  . رحيما )) غفورا اهللا وكان

أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال  : ( أناأخلص هللا كان أكثر ثوابا حىت إن اهللا قال يف احلديث القدسي

؛ وكذلك خيتلف باختالف املتابعة ، فمن كان للرسول صلى اهللا عليه وآله  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة وسلم أتبع كان أجره أكثر حىت قال النيب عليه الصالة والسالم : 

ن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا: الغفور ، الرحيم ؛ الغفور يف مقابل وم بدعة وكل بدعة ضاللة ) .

؛ ألن املغفرة تتعلق بالذنب والرمحة تتعلق حبصول املطلوب من الذنوب ، والرحيم يف مقابل الثواب واحلسنات 

 سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل (( يسألكتفسري اآلية الكرمية:  الثواب و األجور .

 جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة اهللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى

(( يسألك أهل الكتاب أن تنزل وجل:  مث قال اهللا عز . مبينا)) سلطانا موسى وآتينا ذلك عن فعفونا البينات

للرسول صلى اهللا عليه وآله  (( يسألك ))ومعنامها واحد ؛ واخلطاب يف قوله:  (( أن تنزل ))ويف قراءة:  ))

فال يتناول أمته ؛ واخلطاب املوجه إىل  (( يسألك ))وسلم ، وهو من اخلطابات املوجهة إليه على وجه اخلصوص 

لألمة ؛ وإما أن يدل الرسول عليه الصالة والسالم إما أن يدل الدليل على أنه له ولألمة فهذا واضح ، يكون له و 

الدليل على أنه خاص به فهذا أيضا واضح على أنه خاص به ؛ وإما أن ال يكون هناك قرينة تدل على هذا وعلى 

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات هذا فاألصل أنه له وأمته تبع له ، فقول تعاىل: 

هنا العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  لة أيمانكم ... ))أزواجك واهللا غفور رحيم قد فرض اهللا لكم تح

(( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ... ومل يقل: لك ؛ وقوله:  (( قد فرض اهللا لكم ))؛ وهلذا قال: 

((  له ، (( يسألك ))هذا يدل على أن اخلطاب له ولألمة ؛ ومثل هذه اآلية  )) (( يا أيها النبي إذا طلقتم ))

(( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من له ،  (( يا أيها النبي إنا أرسلناك ))له ،  ألم نشرح لك صدرك ))

من أهل الكتاب ؟ هم اليهود والنصارى ؛ لكن اليهود يف املدينة  (( يسألك أهل الكتاب )) هو له . ربك ))

وسبب كثرم يف املدينة أم قرءوا يف التوراة  أكثر من نصارى بكثري ، يوجد نصارى الشك لكن اليهود أكثر ،

ن بين إسرائيل  ألمهاجره مدينة فجاءوا من فلسطني أنه يبعث نيب هو خامت األنبياء وشريعته أكمل الشرائع وأن 

فجاءوا من فلسطني إىل املدينة ينتظرون بعثة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقد أشار اهللا  كان حملهم فلسطني

يقولون للمشركني سيبعث نيب ونكون  (( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ))ذلك يف قوله: إىل 

فهذا هو السبب أم وجد ثالث قبائل من اليهود يف  (( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ))ونغلبهم أتباعا له 



أكثر ما يكون يف املدينة هم اليهود املدينة ؛ فأهل الكتاب هنا من حيث األصل يشمل اليهود والنصارى ؛ لكن 

وهذا السؤال هل هو للتحدي أو إلقامة البينة كما يدعون أنه ليس  (( أن تنزل عليهم كتابا من السماء ))؛ 

برسول ألن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء السيما التوراة فإن اهللا كتب ملوسى من الوحي كل شيء وأنزهلا 

عليه كتاب من ما أن تأيت بكتاب من السماء فنصدقك ؛ وإما أن تكون كموسى ينزل عليه ، فكأم يقولون إ

(( فقال اهللا تعاىل:  (( لو ال أنزل عليه ملك ))السماء فتكون نبيا ؛ فاآلية حتتمل هذا وهذا ؛ أما قريش فقالوا: 

رة الرجل ؛ ألنه ال ميكن أي بصو  ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم لينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال ))

(( أن أن يكون ملك بصورة املالئكة مث خياطب البشر ، لو أن اهللا أرسل ملكا إىل البشر جلعله بصورة البشر ؛ 

أن  ، ال تعجبيعين فال تعجب  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك )) . تنزل عليهم كتابا من السماء ))

وعلى هذا فتكون " فقد " مجلة  فقد سألوا موسى أكبر من ذلك )) ((يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء 

معطوفة على مقدر دل عليه السياق ، املعىن إذا سألوا هذا فال تستغرب وال تستكرب هذا السؤال فقد سألوا 

ون والعياذ باهللا ، وهؤالء هم القوم السبع (( أرنا اهللا جهرة ))موسى أكرب من ذلك ؛ ما الذي سألوه ؟ قالوا: 

وجل يكل  الذين اختارهم موسى ، اختار موسى قومه سبعني رجال مليقاته فجاءوا مليقات اهللا ومسعوا اهللا عز

وإال فلست بصادق ؛ وهذا موسى ومع ذلك مل يصدقوا قالوا أرنا اهللا جهرة يعين  ممبوسى ، مسعوه بآذام يكل

، ماتوا يف آن واحد فأخذم الصاعقة ولكن ؛ ماذا حصل هلم ؟ أخذم الصاعقة الذي نسمع ليس كالم اهللا 

فأحياهم  (( وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ))موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه أن حيييهم 

من الرسول ، قالوا أرنا اهللا جهرة يعين اهللا مث صاروا يف بين إسرائيل ؛ احلاصل أن هؤالء قالوا قوال أعظم مما طلبوا 

؛ وهذا شيء مستحيل ، من هم الذين يرون اهللا تعاىل يف الدنيا ؟ األنبياء عليهم الصالة والسالم  نشوف بأعيننا

 بظلمهم )) (( فأخذتهم الصاعقةوجل:  املعاندين ؛ فيقول عز العتافما يرون وهم يف الدنيا كيف هؤالء القوم 

بية ؛ فما هو الظلم ؟ أم اعتدوا يف أي بسبب ظلمهم ، فالباء هنا للسب (( بظلمهم ))أي أم صعقوا فهلكوا 

وجل فإن مثل هذا  وهذا عدوان عظيم ال بالنسبة ملوسى وال بالنسبة للرب عز (( أرنا اهللا جهرة ))الدعاء قالوا: 

ما هو املراد (( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم )) ال ميكن أبدا ، ومن دعى مبا ال ميكن فقد اعتدى يف الدعاء ؛ 

(( ثم اتخذوا العجل  ؛ (( ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ))م أرنا اهللا جهرة بالظلم هنا ؟ قوهل

فيه حمذوف ، املفعول الثاين حمذوف أي إهلا ؛ مث هذا ترتيب ذكري يعين أضف إىل هذا األمر املنكر منكرا  ))

اد ، استعاروا حليا مث صنعوه ؛ ما هذا العجل هل هو عجل حيوان ؟ ال ، عجل مجآخر وهو اختاذهم العجل إهلا 

على هيكل ثور عجل وجعلوا داخله جموفا وجعلوا له ثقبا يف رأسه وفتحة يف دبره فيوجهونه إىل الريح مستدبرا 



إياها فتدخل يف دبره من ثقب واسع وخترج من ثقب ضيق وبطبيعة احلال سوف يكون هلا صوب ، له خوار  

ال هلم السامري هذا إهلكم وإله موسى فنسي يعين أن موسى ضل كخوار الثور وقوم العجل هؤالء فئران ، ق

وضاع عن اإلله ؛ ألنه كان قد وعد ربه ثالثني ليلة فأمتها اهللا عشرا حىت صارت أربعني ، قال موسى ضاع يدور 

يا (( اإلله وهذا اإلله ؛ فاختذوا هذا العجل الذي صنعوا بأيديهم اختذوه إهلا يعبدون ؛ ونصحهم هارون وقال: 

(( قالوا لن نبرح عليه فماذا كان اجلواب ؟  قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ))

ونعرف أن موسى مل يضل إهله وأن له إهلا سوى هذا ؛ وبقوا على عبادة  عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))

ه بأيديهم مث صاروا كالصبيان تدخل الريح مع اهللا إهلا آخر صنعو العجل ؛ وهذا أيضا منكر عظيم حيث جعلوا 

مع الدبر وخترج من الفم ويظنون أن هذا خواره ؛ طيب وإذا كان خوار إله خيور ؟ أيش الفائدة منه ؟ لكن هذا 

(( من بعد ما يعين إهلا  (( ثم اتخذوا العجل ))يدل على سفاهة عقوهلم وأم على حد كبري من السفه ؛ 

، والبينات يعين الظاهرة اليت ليس فيها إشكال ؛ ألن موسى  نات يعين اآليات البيناتالبي جاءتهم البينات ))

آتاه اهللا تسع آيات بينات ، تسع آيات واضحة جلية يغين عنها آية واحدة ، كان يلقي عصاه وهي عصا معه 

لك ، فإذا ألقاها ويتوكأ عليها وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذ مجاد ، عصيا يهش ا على غنمه

انقلبت يف احلال ثعبانا مبينا ، حية عظيمة ، هذه من أعظم اآليات ، مث إا ليست حية ومهية ختييلية كما هو يف 

صنعة السحرة بل هي حية حقيقية تتحرك وتأكل وتبلع بإذن اهللا عزوجل ، وملئوا الدنيا ـ أعين السحرة ـ ملئوا 

إىل موسى أا تسعى حىت أوجس يف نفسه خيفة ، فألفى هذه العصا  الدنيا حباال وعصيا وصار خييل موسى

وبدأت تلتهم هذه احلبال والعصي ، وسبحان اهللا يعين بلحظة تذوب هذه احلبال والعصي مث تب ... بلحظة 

يعين خالف املعتاد ، املعتاد أن الطعام يدخل اجلوف و يبقى مدة ويتحول إىل دم خيرج الفضالت ؛ لكن هذه 

وجل ومع  خالصا ، وهذا من آيات اهللا عزمنسهرا اهللا تبلع ، والظاهر ـ واهللا أعلم ـ إنه خيرج على الطول بإذن 

ا وجل عف نعم الرب ربنا عز (( فعفونا عن ذلك ))ذلك جاءم البينات وشهدوها ولكنهم اختذوا العجل إهلا ؛ 

يدة ، من اهللا علينا معشر هذه األمة اإلسالمية اهللا عنهم ، عفا اهللا عنهم ألم أمروا بالتوبة لكنها توبة شد

احملمدية برفعها ؛ أمروا أن يقتلوا أنفسهم ، يقتلوا أنفسهم ما هو معناه أن كل واحد يقتل نفسه ، ال ، يقتل 

؛ لكن األمة الواحدة كأا نفس واحدة ، ألقيت عليهم الظلمة وأخذوا اخلناجر والسكاكني بعضهم بعضها 

ولو كان أباه أو أمه ؛ فلما علم اهللا منهم صدق الرجوع إىل اهللا وامتثال األمر ؛ واله يقتل من وجعل واحد منهم 

ألن كون اإلنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذا من أشد ما يكون على النفوس ، فلما انقادوا وذلوا إىل هذا النوع من 

أعطينه سلطانا مبينا ،  سى سلطانا مبينا ))(( فعفونا عن ذلك وآتينا مو التوبة رفع اهللا عنهم ذلك وعفا عنهم ؛ 



السلطان يف كل موضع حبسبه ، فسلطان األنبياء هي آيام ؛ ألا حجة قوية يتسلطون ا على من أنكر ، 

فهذا السلطان الذي أويت موسى ، احلجج والرباهني الدالة حىت إن اهللا سبحانه وتعاىل كتب له يف التوراة من كل 

(( والعموم هنا لكل شيء أي حيتاجه بنو إسرائيل كما يف قوله تعاىل:  وتفصيال لكل شيء ))(( موعظة شيء ، 

(( تفصيال أي عامل زمام ليسوا على كل العاملني حىت األمة هذه ؛ فقوله يف التوراة  وفضلناهم على العالمين ))

(( تبيانا لكل لذي قال اهللا فيه: مما حيتاجه بنو إسرائيل يف عهدهم ؛ لكن هذا الكتاب املبني ا لكل شيء ))

هذا يعم ، كل شيء ؛ ألنه كتاب لألمة إىل يوم القيمة فالبد أن يكون قد أتى مبا حتتاجه األمة إىل يوم  شيء ))

أو أبان  من أبان ؛ ولكن هل هو أبان الالزم (( مبينا ))وقوله:  (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ))القيمة ، 

؟ الثالث ؛ ألن كلمة أبان رباعية تكون الزمة كما يقال : أبان الصبح ، هذه الزمة يعين املتعدي أو صاحل هلما 

بان ؛ وتكون متعدية كما تقول: أبان يل هذا الرجل ما أشكل علي ، هذه متعدية أو الزمة ؟ متعدية ؛ فهل هذا 

، وهذا مبين على القول  السلطان الذي أويت مبوسى هل هو مبني مظهر للحق أو هو بني بنفسه ؟ قلنا كالمها

أي نعم ، ما تعدد معناه واحتد لفظه ، وقد مر الراجح وهو جواز استعمال املشرتك يف معنيني ؛ أتعرفون املشرتك ؟ 

علينا كثريا وأنت معنا هنا حاضر لكن لعلك نسيتها ، أمل نبني مرة من املرات األلفاظ مع معانيها ؟ أربعة ، 

اه دون لفظ ، لفظ واحد يصلح للمعنيني فأكثر مثل كلمة " العني " العني تكون املشرتك اآلن هو ما تعدد معن

للعني الباصرة ، وتكون للذهب تقول عينا ، وتكون للشمس تسمى عينا ، وتكون للماء اجلاري يسمى عينا ، 

البد من قريب  فهذا املشرتك ؛ فهل ميكن أن يستعمل املشرتك يف مجيع املعاين اليت يصلح هلا ؟ نقول ميكن ؛ لكن

كلمة تصلح (( عسعس )) قال العلماء   (( والليل إذا عسعس ))والبد من أن ال يتناىف املعنيان ، فقوله تعاىل: 

لإلقبال واإلدبار ، أي إذا أقبل أو إذا أدبر ؛ هل يصح أن نقول إن عسعس هنا مبعىن أقبل وأدبر ؟ يصح ، ألنه 

ني إقباله وذلك عند غروب الشمس ، ويقسم بالليل حني إقباله وذلك عند ال يتنافيان ، يقسم اهللا تعاىل بالليل ح

هنا نقول مادام صاحلا للمتعدي والالزم فهي من املشرتك وجيوز  (( مهينا ))طلوع الفجر أو طلوع الشمس ؛ إذا 

إسرائيل ، أو بعبارة  نعود إىل الفوائد ؛ يف هذه اآلية دليل على تعنت بين أن نستعملها ملعنيني لعدم التنايف بينها .

أصح على تعنت أهل الكتاب ؛ وإمنا قلت أصح ألن هذا هو اللفظ املطابق للقرآن ، وكلما أمكن أن تأيت 

دفاع اهللا تعاىل عن الرسول عليه الصالة ومن فوائدها:  باللفظ الذي هو لفظ القرآن واملطابق له فهو أوىل .

وإال فمن املعلوم أن الرسول عليه الصالة ى أكبر من ذلك )) (( فقد سألوا موسالسالم ؛ ألنه ساله بقوله: 

والسالم إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء وهم أهل كتاب ومل يفعل من املعلوم أن هذا 

لوا سيكون يف قلبه حرج منه ؛ ألن أهل الكتاب معرفون عند اجلاهليني بالعلم مما يف أيديهم من الكتب ، فإذا قا



أنزل علينا كتاب من السماء ولكنه مل يفعل البد أن يكون يف قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الغم واهلم ما 

ومن فوائدها: أن بين  وقال ال تتعجب ال تستكرب هذا السؤال فقد سألوا موسى أكرب منه .يلحقه فدافع اهللا عنه 

(( يا أيها الذين إسرائيل كما آذوا موسى أذوا حممدا عليه الصالة والسالم ، يعين أهل الكتاب ، كما قال تعاىل: 

وأهل الكتاب آذوا الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله  آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا ))

صة بين نظري ؛ وكذلك قتلوه يف الواقع ، أهدوا إليه خيرب شاة فيها سم ولكنه لفظها وسلم ، مهوا بقتله كما يف ق

( ما زالت أكلة خيبر تعاودني إال أا أثرت يف ... عليه الصالة والسالم ، أثرت فيها أملا حىت قال يف مرضه: 

مدا صلى اهللا عليه وآله وهلذا ذهب بعض التابعني وأظنه ظهري إىل أن حم انقطاع األبهر مني )هذا أوان حتى 

ومن فوائدها: أن سؤال اإلنسان أن يرى اهللا جهرة من أكرب العدوان  وسلم من النبيني الذين قتلتهم بنو إسرائيل .

وهل يؤخذ منه أنه ميتنع يف الدنيا أن يرى أحدا ربه ؟ نعم  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ))؛ لقوله: 

ألنه لو كان ميكن لكان  (( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ))تعاىل قال:  الظاهر أنه يؤخذ منه ؛ ألن اهللا

سؤاهلم ليس بذلك الشنيع ؛ لكنه ال ميكن ، ال ميكن أن يرى اهللا يف الدنيا ؛ ويدل هلذا أن موسى صلى اهللا عليه 

( أرنا اهللا (ليس كقول هؤالء:  (( رب أرني أنظر إليك ))لكن قوله:  (( رب أرني أنظر إليك ))قال: وسلم 

وجل وحمبة لرؤيته ـ اللهم ال حترمنا إياها ـ شوقا إىل اهللا  بينهما فرق ، سأل موسى الرؤية شوقا إىل اهللا عز جهرة ))

ال ميكن ، مث  (( لن تراني ))وحمبة لرؤيته ؛ ولكن بنو إسرائيل قالوا ذلك حتديا وعنادا واستكبارا ، قال اهللا له: 

(( فسوف تراني على ما هو عليه  فإن استقر مكانه )) ولكن انظر إلى الجبل ((ضرب اهللا له مثال فقال: 

(( ماذا صار ؟ (( جعله دكا )) اندك مرة ، صار كالرمل ، ومل حيرق كما يتوقع الناس  فلما تجال ربه للجبل ))

 اندك ومل يعين وإن هرب فلن تراين ؟ ال ، كأن اجلبل ما متالك نفسه حىت فإن استقر مكانه فسوف تراني ))

(( فلما يتمكن من اهلرب ، فجله دكا ؛ ملا رأى موسى ما رأى هذا األمر العظيم خر موسى صعقا ، أغمي عليه 

يعين مل أسأل هذا إنكارا أو جحدا فأنا أول املؤمنني لكن  أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ))

حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم هل رأى اهللا ؟ ال ، مل يرى أتوب إليك مما سألت ؛ ألن هذا السؤال ال جيوز ؛ و 

ويف رواية  ( رأيت نورا )اهللا على كل األقوال ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل: هل رأيت ربك ؟ قال: 

يعين كيف أراه مع هذه األنوار احلجب ، حجب عظيم من األنوار ، قال النيب عليه  ( نور أنى أراه )قال: 

لصالة والسالم: ( حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ـ أي ائه وعظمته ـ ما انتهى إليه بصره من ا

؛ ألن بصره ينتهي إىل كل شيء ، فما هذه عظمته ، كيف  خلقه ) واملعىن ألحرقت سبحات وجه كل شيء

م مل يرى ربه على كل األقوال ، أوال ميكن ألحد يف الدنيا أن يرى اهللا ؟ ال ميكن ؛ فالرسول عليه الصالة والسال



يعين نورا حجب الرؤيا ؛ عائشة  ( رأيت نورا )وقال يف لفظ آخر:  ( نور أنا أراه )من قوله هو نفسه قال: 

؛ ابن عباس  هذا دليل ( من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الكذب )أنكرت ذلك وقالت: 

يقول شيخ اإلسالم: إنه مل يقل إن حممدا رأى ربه بعينه ، ما قال هذا حىت نقول إن قوله معارض لقول عائشة 

وإمنا الرؤيا اليت أثبت ابن عباس هي رؤية القلب اليت قويت حىت صار كاملشاهد ، وهذا األقرب من ابن عباس ؛ 

 عزوجل يف الدنيا ؛ واخلالصة أن هذه اآلية فيها إشارة إىل أنه ألن ابن عباس أفقه من أن يظن أن حممدا يرى اهللا

  ال ميكن رؤية اهللا يف الدنيا واآلية األخرى اليت يف سورة األعراف صرحيا .

  ذكر بعض أهل العلم أن املؤمن قد يرى ربه يف املنام أو يرى ربه بقلبه ؟ السائل :

( ى رؤية عني وإال فقد قال الرسول عليه الصالة والسالم: أبدا ، هذه ليس رؤية عني ، حنن كالمنا عل الشيخ :

وحقيقة اإلنسان أحيانا يصل إىل درجة كأمنا يشاهد اهللا  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

ه عزوجل ؛ لكن ليس هذا مرادنا ، مرادنا أنه رؤيا بالعني يقظة ، هذا ال ميكن ؛ ... ؟ كما ذكرت لكن آنفا أن

من قوة اليقني كأنه يشاهد فهي رؤيا من حيث اليقني ألن اإلنسان إذا رأى شيئا فيقبل فإذا رآه بقلبه ووصل إىل 

  . ( أن تعبد اهللا كأنك تراه )صار كما قال الرسول  احلد

  ؟ (( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

(( لو ال أنزل عليه ملك )) ، (( لو ال أنزل مل أم قالوا ذلك حتديثا كما قال املشركون حنن قلنا حيت الشيخ :

حتدي ، ليس قصدهم أن يقيسوا رسالته ... ، مبعىن أم يف تلك احلال ليس على  عليه القرآن جملة واحدة ))

  على موسى حىت نعرف أنك نيب .باهلم أن يكون كتابه كالتوراة ؛ وحيتمل أن املعىن أنزل علينا كتابا كما أنزل 

  ؟ (( ... ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

(( فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي أما أخذهم هذا فنعم ؛ ألن اهللا قال:  الشيخ :

  ح ما ذكرنا أوال .وأما أنه جيعله يف فمه مث خيور فال ؛ الصحي نفسي ))

  هل صح عن شيخ اإلسالم أنه قال إن املؤمن قد يرى ربه يف املنام ؟ السائل :

يف املنام يراه بقدر عمله  نعم هذا مشهور عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا أنه يقول إن املؤمن يرى اهللا عزوجل الشيخ :

وإميانه به وإتباعه للرسول ؛ لكن يف نفسي من هذا شيء ، وميكن أن يقال إن اهللا يري هذا اإلنسان يريه ملكا أو 

  .ما أشبه ذلك على قدر اتباعه أو متسكه ، ويذكر أيضا أن اإلمام أمحد أيضا رأى ربه ، فاهللا أعلم 

  ؟   عليه وآله وسلم قلته اليهود بن القيم بأن النيب صلى اهللاقول ا ذكرمت هل يصح ما شيخ السائل :

أما ظاهرا فلم  ما هو ابن القيم ، حنن قلنا بعض التابعني وأظنه الزهري ؛ هل هو األقرب إىل الصواب ؟ الشيخ :



؛ لكن يشري إىل هذا  ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع األبهر مني )يتبني ؛ لكن مادام قال: 

  هو ما هو ظاهر أم أخذوا السكني أو الرمح فقتلوه . 

  ما حكم االعتداء يف الدعاء ؟ السائل :

االعتداء يف الدعاء أن يسأل اإلنسان ما ال ميكن ، وهو على حسب املسئول ، قد يكون من كبائر  الشيخ :

  الذنوب وقد يكون من صغائرها ، حسب املسئول .

 في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعناقراءة اآليات : 

 وقولهم حق بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم غليظا فبما ميثاقا منهم وأخذنا السبت

 ) .عظيما ) بهتانا مريم على وقولهم قليال وبكفرهم إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا

فوائد اآلية الكرمية وهي  . (( فأخذتهم الصاعقة ... ))ما سبق أخذنا فوائدها ؟ ال ، أبدا ؟ أخذنا من بداية 

 فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل (( يسألكقوله تعاىل: 

 ذلك عن فعفونا البينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة اهللا أرنا

(( أن فيها قراءة أخرى وهي  (( أرنا اهللا ))أوال أخربناكم عن القراءة يف قوله:  مبينا )) . سلطانا موسى وآتينا

من فوائد هذه اآلية الكرمية:  يعين بسكون الراء ؛ ألن هذا أخف على اللسان وإال فاملعىن واحد . أرنا اهللا ))

(( لن نؤمن لك حتى نرى اهللا تعنت بين إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كالم اهللا ولكنهم قالوا لنبيهم 

والفاء تدل  (( فأخذتهم الصاعقة ))ومن فوائدها: أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة ؛ لقوله:  . جهرة ))

ومن فوائدها: بيان قدرة اهللا سبحانه  أخذم الصاعقة يف احلال وماتوا مجيعا .على الرتتيب والتعقيب ؛ فلهذا 

صعق  وتعاىل حيث أهلكهم مجيعا وهو سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير ، عند قيام الساعة ينفخ يف الصور في

ن فوائدها: وم كل من يف السموات واألرض بلحظة واحدة ، وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة .

فإن الباء للسببية ؛ وهذه املسألة ذكر  (( بظلمهم ))، وأن هلا أثرا يف حصول املسببات ؛ لقوله:  إثبات األسباب

ومن  األحكام وبيان احلكم . بعض العلماء أن عليها من كتاب اهللا ألف دليل على إثبات األسباب وتعليل

وليس أخذ اهللا إياهم جمرد مشيئة ولكن ألم  (( بظلمهم ))وله: فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا ؛ لق

ومن فوائدها: بيان سفه  . (( وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم ))هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال اهللا تعاىل: 

(( ثم له: بين إسرائيل ، وأم مع عنادهم واستكبارهم أهل سفه ؛ وذلك بعبادم العجل واختاذهم إياه إهلا ؛ لقو 

(( من بعد ما جاءتهم ومن فوائدها: أم اختذوا ذلك عن علم ، فليس هلم عذر ؛ لقوله:  . اتخذوا العجل ))

ومعلوم أن املذنب بعد العلم أشد من املذنب عن غري علم بل إن املذنب عن غري علم ال أثر بذنبه  البينات ))



به الرسل فهو حجة ظاهرة ال ختفى إال على من عمى  ومن فوائدها: أن ما جاءت على القول الراجح مطلقا .

(( حيث قال:  ومن فوائدها: بيان مشول عفو اهللا . (( من بعد ما جاءتهم البينات ))اهللا قلبه ؛ لقوله تعاىل: 

وجل ؛ وذلك بعود الضمري إىل اهللا تعاىل بصيغة اجلمع ،  عظمة الرب عز ومن فوائدها: . فعفونا عن ذلك ))

الشك إنه للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراين اخلبيث ، فإن النصراين يقول اآلهلة  (( عفونا ))فإن قوله: 

وما أشبه ذلك ؛  (( إنا نحيي الموتى )) (( إنا نحن نزلنا الذكر ))متعددة وهذا موجود يف القرآن ، يف القرآن: 

(( تشابه وإال فعندك آيات حمكمات ظاهرات فيقال له إن هذا للتعظيم وأنت من الذين يف قلوم زيغ تتبع امل

ومن  ولكن هذا الذي يف قلبه زيغ هو الذي يتبع املتشابه . وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم ))

 (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ))فوائدها: أن اهللا تعاىل أعطى موسى حججا بينة ال ختفى على أحد ؛ لقوله: 

أي  (( سلطانا مبينا ))ة وإن كان بعضهم قال تسلطا على بين إسرائيل لكن الصواب ما ذكرنا هذا هو ظاهر اآلي

  احلجج البينة الظاهرة ، وقد مر علينا أن اهللا تعاىل أعطاه تسع آيات بينات .

  مع ما تقدم من اآليات ؟ (( وآتينا موسى سلطانا مبينا ... ))ما مناسبة قوله تعاىل:  السائل :

(( من بعد ما اسبتها ظاهرة ، أن عبادة هؤالء العجل مل تكن عن خفاء بل هي آيات بينات كقوله: من الشيخ :

  ؛ لكن يوجد مكرر يف املعاين ؟ كثري يف القرآن مكرر يف املعاين تأكيدا . جاءتهم البينات ))

  ما هي التسع اآليات اليت أوتيها موسى عليه الصالة والسالم ؟ السائل :

(( فأرسلنا عليهم يعين ما هي ؟ اقرأ ،  (( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ))يف القرآن صرحية  الشيخ :

هذه مخسة ، بعدها ؟ العصا ، واليد ؛ كم هذه  الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت ))

ة ؛ هذه الذي كم هذه ؟ تسع (( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ))؟ سبعة ، بعدها 

يعين ؟ الغرق ، فأغرق  (( أرسلنا عليهم الطوفان ))ذكرنا آيات صرحية ؛ هذه اآليات سلطان وبني حجة لكن 

القمل أفسدها بعد أن خزنت  (( والقمل ))اجلراد أكلها بعد أن خرجت ، والجراد )) (( الثمار قبل أن خترج ، 

الصحيح أنه النزيف خيرج به أي ذا النزيف ... ؛ فانظر اآلن  (( والدم ))أفسدت املاء ،  (( والضفادع ))، 

سلسلة من حني ما بذروا إىل أن وصل إىل غذاء اجلسم وهو الدم وكلهم ابتلوا به ـ والعياذ باهللا ـ ، الطوفان واجلراد 

  والقمل والضفادع والدم .

ل يؤخذ من هذا العذر باجلهل مطلقا حىت ه (( ... من بعد ما جاءتهم البينات ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  عباد القبور وحنوهم ؟  

  أي نعم حىت عباد القبور ، الصحيح أنه ال فرق وأن الدين كله واحد . الشيخ :



 السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعناتفسري اآلية: 

وجل لكنه جاء بصيغة اجلمع تعظيما ،  الضمري يعود إىل لرب عز (( رفعنا )) . )) غليظا ميثاقا منهم وأخذنا

أي فوق بين إسرائيل والطور اجلبل املعروف وهو جبل عظيم كبري ، رفعه اهللا حينما تقاعسوا عن  (( فوقهم ))

ما آتيناكم بقوة فآمنوا تنفيذ األوامر ، فصار اجلبل فوقهم كأنه ظلة حىت ظنوا أنه واقع عليهم ، وقيل هلم خذوا 

إميان إكراه يف احلقيقة ؛ ألم هددوا مباذا ؟ باملوت واهلالك ، فإميام إميان اضطرار ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وهلذا ملا 

اجلبل مائال ، وإىل اآلن يقولون إن اليهود يسجدون ينظرون إىل هكذا سجدوا يقول املفسرون ملا سجدوا كانوا 

(( هو باستقامة ، على طرف اجلباه كأمنا ينظرون إىل شيء خيافون أن يقع عليهم ؛ وقوله:  على طرف اجلباه ، ما

  . بميثاقهم ))

 بغير األنبياء وقتلهم اهللا بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم (( فبماقراءة اآليات: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

قليال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا  إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل غلف قلوبنا وقولهم حق

 الذين وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح قتلنا إنا عظيما وقولهم

 عزيزا اهللا وكان إليه اهللا رفعه يقينا بل قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا

  . شهيدا )) عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإنحكيما 

 الطور فوقهم (( ورفعناتتمة تفسري اآلية:  نعم . (( ورفعنا فوقهم ... ))بقيت اآلية اليت قبلها ؛ وهي ؟  

أعوذ  . غليظا )) ميثاقا منهم وأخذنا السبت في تعدوا ال لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم وقلنا بميثاقهم

هذا مبتدى درس الليلة وما سبق  (( ورفعنا فوقهم الطور ))باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

اهللا  اشتثهاجلبل املعروف ،  (( الطور ))أي فوق رؤوسهم  (( ورفعنا فوقهم ))أخذنا فوائدها ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( بميثاقهم أي يعملوا بالتوراة بقوة ، وقوله: من أجل أن يأخذوا الكتاب بقوة وجل حىت صار فوق رؤوسهم  عز

أي رفعا مسبوقا مبيثاق ؛ ألن اهللا تعاىل أمرهم عند رفهه أن يأخذوا الكتاب بقوة ، وامليثاق هو العهد املؤكد ،  ))

 أي ساجدين هللا عز )) (( ادخلوا الباب سجداأي باب بيت املقدس ،  (( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ))

(( وجل شكرا هللا تعاىل على النعمة ألن اهللا تعاىل أمرهم أن يذهبوا إىل هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها ولكنهم قالوا 

والقصة مبسوطة يف سورة املائدة ؛ وبعد أن حصل عليهم التيه أربعني سنة أذن اهللا هلم  إن فيها قوما جبارين ))

أي حال كونكم سجدا أي ساجدين هللا عزوجل ؛ وهل  (( ادخلوا الباب سجدا ))بدخول القرية وقيل هلم 

(( وهللا يسجد من في السموات املراد بالسجود حقيقته ؟ أو املراد بالسجود الذل واخلضوع ؟ كقوله تعاىل: 



لنا هلم ألم دخلوا على أستاههم ؛ وقوذلك الظاهر األول ؛  )) واألرض طوعا وكرها وظالهم بالغدو واآلصال

واإلست هي الدبر املعىن أم  ؛ادخلوا الباب سجدا ولكنهم مل يفعلوا ؛ ماذا صنعوا ؟ دخلوا على أستاههم 

هلم قولوا حطة ولكنهم مل يفعلوا مل يقولوا  وقيل أقفائهم ، على القفأ... استكبارا ؛ وقيل إم دخلوا على دخلوا 

(( وقلنا لهم ال تعدوا في حطة بل قالوا حنطة كأن هؤالء القوم ال يريدون إال أن يأكلوا و يشربوا كالبهائم ؛ 

   والتعدي (( ال تعدوا في السبت ))ويف قراءة:  السبت ))



 فــي تعــدوا ال لهــم (( ورفعنــا فــوقهم الطــور بميثــاقهم وقلنــا لهــم ادخلــوا البــاب ســجدا وقلنــاتتمـة تفســري اآليــة: 

وقيــل هلــم قولــوا حطــة ولكــنهم مل يفعلــوا مل يقولــوا حطــة بــل قــالوا حنطــة   . غليظــا )) ميثاقــا مــنهم وأخــذنا الســبت

ويف قـراءة:  (( وقلنـا لهـم ال تعـدوا فـي السـبت ))كأن هؤالء القـوم ال يريـدون إال أن يـأكلوا و يشـربوا كالبهـائم ؛ 

يف الســـبت والتعــدي والعــدو مبعــىن واحـــد ؛ لكــن اخــتالف لفظــي ، املعــىن: ال تعــدوا  (( ال تعــدوا فــي الســبت ))

بصــيد احليطــان وقــد حرمــت علــيكم ؛ وكــان اليهــود قــد حــرم اهللا علــيهم أن يصــيدوا احلــوت يف يــوم الســبت ابــتالء 

علـى سـطح املـاء وبكثـرة ، وكـان اليهـود كمـا يف  شـارعة طافئـةوامتحان فصارت احليتان تأيت يوم السبت شرعا يعين 

 أخـذ هــذه احليطــان الـيت تــأيت يـوم الســبت شــرعا ويف ذلــك وقــالوا مـا الطريــق إىل فغاضـهمسـريم أهــل طمـع وجشــع 

بـأن وضـعوا شـبكا يـوم اجلمعـة فيـأيت احليتـان ويتسـاقط فيهـا مث شـيء ؟ فاحتـالوا علـى ذلـك غري يوم السبت ما يـأيت 

يــأتوا يــوم األحــد فيأخذونــه ؛ فالفعــل هنــا ظــاهره اإلباحــة ألــم مــا تعــدوا يف الســبت ؛ لكــن املقصــود منــه االنتهــاك 

فقلبــوا قـردة ؛ ألن القــرد أشـبه مــا يكــون  (( كونـوا قــردة خاســئين ))الصــيد يف يـوم الســبت ؛ وهلـذا قيــل هلــم:  حلرمـة

باإلنســان ، وهــم بفعلهــم هــذا يشــبه أن يكــون حــالال ألــم مل يصــيدوا مباشــرة يــوم الســبت ؛ هــل ملــا قيــل هلــم ال 

وجــه احليلــة واملكــر واخلداعــة ، ومــن اســتحل تعــدوا يف الســبت هــل هــم امتثلــوا ؟ ال ؛ بــل اعتــدوا يــوم الســبت علــى 

احملــرم باحليلــة فهــو أعظــم إمثــا ممــن اســتحله بصــراحة ؛ ألنــه إذا اســتحله حبيلــة مجــع بــني املفســدتني: املفســدة األوىل 

استحالل احملرم ؛ واملفسدة الثانية اخلداع والتحيل على رب العـاملني الـذي يعلـم خائنـة األعـني ومـا ختفـي الصـدور ؛ 

 كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إمثا من الـذين يـأتون الربـا علـى وجـه صـريح ؛ ألن املتحيلـني خيـادعون اهللاوهلذا  

فيجمعــون بــني مفســدة الربــا ومفســدة اخلــداع ؛ وألن املتحيلــني يــرون أــم علــى صــواب فــال يكــادون ينزعــون عنــه ، 

(( وقلنـا لهـم ال تعـدوا يوم من األيام حىت ينزجـر ؛ والذي يأيت الشيء صرحيا يعرف أنه أخطأ فرمبا تلومه نفسه يف 

أي عهدا قويا على أن يقوموا مبا أموار بـه ؛ ولكـنهم مل يقومـوا بـذلك ،  في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ))

ـــات اهللا وقـــتلهم نقضـــوا العهـــد ومل يبـــالوا وكفـــروا بنعمـــة اهللا ؛ وهلـــذا قـــال:  ـــاقهم وكفـــرهم بآي (( فبمـــا نقضـــهم ميث

قليال وبكفرهم وقـولهم علـى  إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل األنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف

(( فبمـا نقضـهم ميثـاقهم وكفـرهم بآيـات اهللا وقـتلهم األنبيـاء تفسـري اآليـة الكرميـة:  . مريم بهتانـا عظيمـا ... ))

أي  (( فبمـا نقضـهم )) . قلـيال )) إال يؤمنـون الفـ بكفـرهم عليهـا اهللا طبـع بغير حـق وقـولهم قلوبنـا غلـف بـل

نقض امليثاق هو املخالفة فيـه ، أن يكـون بينـك وبـني آخـر عهـد مث ختـالف  فبنقضهم ميثاقهم ؛ وما نقض امليثاق ؟

الكونيـة  (( وكفـرهم بآيـات اهللا ))، هذا هو نقض امليثاق ؛ هـؤالء خـالفوا مـا أمـروا بـه ومل يقومـوا فنقضـوا امليثـاق ؛ 

الشرعية ؟ الظاهر العموم يعين وبكفرهم بآيات اهللا ، حني كفروا مبوسـى واقرتحـوا عليـه وقـالوا اجعـل لنـا إهلـا كمـا  أو



القـوم األمـة الغضـبية ومـن أراد أن يعـرف شـيئا مـن سـريم فليعـد إىل   ، إىل غـري ذلـك ممـا يعـرف مـن سياسـةهلم آهلة 

(( وقـتلهم األنبيـاء بغيـر كتاب " إغاثة اللهفان " البن القيم رمحه اهللا فإنه بني معاييبهم وخمازيهم ـ والعياذ باهللا ـ ، 

؛ والقـراءة الثانيـة: كسـر اهلـاء أي بضم اهلـاء و املـيم  (( قتلهم األنبياء ))فيها ثالث قراءات:  حق )) (( قتلهم ))

كلهـا قـراءات سـبعية   (( وقـتلهم األنبيـاء ))؛ القـراءة الثالثـة: كسـر اهلـاء واملـيم أي  (( قتلهم األنبيـاء ))وضم امليم 

إمنا حيسن ذلك لطاب العلم ؛ أما العـامي فـال تسـمعوه قـراءة غـري الـيت يف مصـحفه جيوز للقارئ أن يقرأ ا ؛ ولكن 

عتــه قــراءة أخــرى هلــان القــرآن يف قلبــه أو لغلطــك وقــال إن هــذا يتخــبط بكتــاب اهللا عزوجــل ، كمــا ؛ ألنــك لــو أمس

أنكــر عمــر رضــي اهللا عنــه علــى مــن ؟ علــى هشــام بــن احلكــم حــني قــرأ اآليــة يف ســورة الفرقــان علــى خــالف مــا كــان 

الف مـا يف أيـديهم الشـك أـم يقرأها عمر حىت تنازعا إىل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؛ فالعامـة إذا قـرأت علـى خـ

ســوف ينكــرون عليــك إنكــارا عظيمــا ولــو كنــت علــى حــق ، مث لــو قــدرنا أــم وثقــوا بــك فســوف يهــون القــرآن يف 

نفوسهم ، واإلنسان جيب عليه أن جيعل تعظيم القرآن يف قلـوب النـاس أعلـى كـل شـيء يعظـم سـوى اهللا عزوجـل ؛ 

ع نيب ، فإن كان نبئ باهلمزة فيقال " األنبئاء " ، وإن كان باليـاء قيـل " األنبياء مج (( وقتلهم األنبياء بغير حق ))

هــذا بيــان للواقــع ولــيس قيــد  (( بغيــر حــق ))؛ وقولــه:  (( األنبئــاء ))و (( األنبيــاء  )): األنبيــاء " وكلتامهــا قراءتــان

 لــيس حبـق ، والقيـد الـذي بيــان احـرتاز ؛ ألنـه ال ميكـن أن يكـون قتــل النـيب بـاحلق ؛ لكنـه بيــان للواقـع وأن قتـل النـيب

الواقــع يفيــد العليــة يعــين كأنــه قــال: وقــتلهم األنبيــاء ألن قتــل األنبيــاء بغــري حــق ؛ وســيأيت إن شــاء اهللا بيــان احلــق يف 

نسأل اهللا العافية ، إذا دعـوا إىل حـق قـالوا قلوبنـا غلـف ؛ و الغلـف مجـع  (( وقولهم قلوبنا غلف )) أخذ الفوائد .

ــا غلــف ))هــو املغلــف الــذي عليــه اخلــالف ال يصــل إليــه شــيء ، هــم يقولــون هكــذا أغلــف واألغلــف  ،  (( قلوبن

 (( وقــالوا قلوبنــا فــي أكنــة ممــا تــدعوننا إليــه وفــي آذاننــا وقــر ومــن بيننــا وبينــك حجــاب ))وهــذا كقــول قــريش 

ال نسـمع  ذاننـا وقـر ))(( وفـي آ، (( قلوبنـا غلـف )) ، وبنـو إسـرائيل قـالوا  (( قلوبنا في أكنة ))قريش أعظم ، 

ال نـــرى ، فســـدوا مجيــع الطـــرق أعـــين قريشـــا ، قـــالوا القلـــوب ال تفهـــم واآلذان ال  (( ومـــن بيننـــا وبينـــك حجـــاب ))

قـال اهللا تعـاىل:  تسمع واألعني ال تبصر ـ والعياذ باهللا ـ مع أن احلق أبلج وأوضح ما يكون لكـن نسـأل اهللا اهلدايـة .

بــل هنــا لإلضــراب اإلبطــايل يعــين بــل لــيس يف قلــوم غــالف وليســت قلــوم   ))طبــع اهللا عليهــا بكفــرهم  (( بــل

غلفــا ولكــن طبــع عليهــا بكفــرهم ؛ ملــاذا ؟ ألن األصــل الفطــرة والفطــرة ديــن اإلســالم ، ومــا يــرد عليهــا ممــا ال يوصــل 

فــا ولكــن طبــع احلــق إىل القلــب فهــو وارد ، وارد ولــيس أصــليا فيهــا ؛ فكــأن اهللا كــذم قــال إن القلــوب ليســت غل

ـــه:  عـــا ، بأي جعـــل عليهـــا طا (( طبـــع اهللا عليهـــا بكفـــرهم ))عليهـــا بعـــد أن كانـــت علـــى الفطـــرة بكفـــرهم ؛ وقول

البـاء للسـببية أي بسـبب كفـرهم طبـع  (( بكفـرهم ))طـابع يعـين مبعـىن اخلـتم ؛ وقولـه: والشيء املختـوم جيعـل عليهـا 



(( إال قلـيال اختلـف العلمـاء يف قولـه:  فـال يؤمنـون إال قلـيال ))(( على قلوم فال يصل إليهـا اخلـري ؛ وهلـذا قـال: 

فقيــل: إن املعــىن ال يؤمنــون أبــدا وأن مثــل هــذا التعبــري جــاري يف لســان العــرب يعــين ال يــؤمن إال قليــل فهــو نفــي  ))

ـــواو ، فـــال يؤمنـــون إال قلـــيال مـــنهم ؛ و  علـــى هـــذا للكـــل ؛ وقيـــل: املعـــىن إال قلـــيال مـــنهم ، فيكـــون االســـتثناء مـــن ال

يعــود علــى اإلميــان أي ال  (( قلــيال ))فينقســمون إىل قســمني: مــؤمن وهــو األقــل ؛ وكــافر وهــو األكثــر ؛ وقيــل: إن 

أي إال ضـعيفا ؟ أو إال قلـيال يف الـزمن مبعـىن أن أكثـر وقـتهم  (( إال قلـيال ))يؤمنـون إال إميانـا قلـيال ، مث هـل املعـىن 

كــن ســرعان مــا يرتفــع ألنــه لــيس علــى أســاس ؟ كــل هــذا حمتمــل والســياق ال الكفــر وقــد ينقــدح اإلميــان يف قلــوم ول

ينــايف ؛ فيقــال إن مــنهم املؤمنــون ومــنهم الكــافرون ، والكــافرون أكثــر ؛ مث املؤمنــون أيضــا هــل هــم املســتقرون علــى 

ة جلميـع هـذه اإلميان مستمرون عليه ؟ ال ؛ مث هل إميام إميان قوي راسخ ؟ اجلـواب: ال ؛ وعلـى هـذا فاآليـة صـاحل

 لهـم وقلنـا سـجدا البـاب ادخلـوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعنافوائد اآلية الكرميـة:  االحتماالت .

(( ورفعنـا فـوقهم الطـور بميثـاقهم يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل:  . غليظا )) ميثاقا منهم وأخذنا السبت في تعدوا ال

وجــل ، وأن أمــره إذا أراد شــيئا فإمنــا يقــول لــه كــن فيكــون ، وإال  الــرب عــز يف هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان قــدرة ... ))

 عله فـوق رؤوسـهم لـيس علـيهم حـىت فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا اجلبل العظيم ؟ مث من الذي يستطيع أن جي

 قــوة اهللا عــزوال رفيعــا بعيــدا حــىت يــأمنوا ؛ ولكنــه فــوق الــرؤوس قريــب ؛ ألــيس كــذلك ؟ بلــى ، إذا ففيــه دليــل علــى 

ومن فوائدها: أن إميان بين إسرائيل إميان إكراه ؛ ألن أي قادر يقول أنا سأسقط عليـك حجـارة مـن  . وجل وقدرته

السماء إن مل تؤمن فيؤمن املهدد أيش يكون إميانه ؟ على إكراه ؛ وعليه فاملؤمن علـى اإلكـراه البـد أن يكـون إميانـه 

ومن فوائدها: أنه يشـرع عنـد فـتح الـبالد صـالة الفـتح ؛ لقولـه:  الكفر .إذا زال اإلكراه رمبا يرجع إىل  ضعيفا مهزهزا

ميكــن أن يؤخــذ هــذا ؟ نعــم ، علــى أســاس شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا إذا مل يــرد شــرعنا  (( ادخلــوا البــاب ســجدا ))

آلــه وســلم ملــا فــتح مكــة صــلى مثــاين ركعــات إن شــرعنا ورد بوفاقــه ، فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه و  خبالفــه ؛ وقــد قيــل

ضــحى يف بيــت أم هــانئ ، فقــال بعــض العلمــاء إن هــذه صــالة ضــحى ؛ وقــال اآلخــرون إــا صــالة الفــتح ؛ ألنــه 

ليس مـن عـادة الرسـول عليـه الصـالة والسـالم أن يصـلي صـالة الضـحى مثـاين ركعـات ، فتكـون هـذه صـالة الفـتح ؛ 

مـن الصـواب أن صـالة فتحـوا املدينـة صـلوا صـالة الفـتح ؛ ومـا أقـرب هـذا القـول وأخذ ا بعـض اخللفـاء فكـانوا إذا 

وجـل علـى مـا أنعـم بـه مـن الفـتح  النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم الضـحى حـني فـتح مكـة صـالة فـتح شـكرا هللا عـز

عليـه وآلــه وحممـد صـلى اهللا ، والسـيما إذا كـان الفـتح فـتح عاصـمة ، فـإن بـين إسـرائيل فتحـوا بيـت املقـدس عاصـمة 

ومـن فوائـدها: أن هللا تعـاىل أن حيـرم احلـالل يف زمـن و ... يف زمـن آخـر  وسلم فتح أم القرى عاصـمة القـرى كلهـا .

حيـث اعتـدوا يف السـبت  ومن فوائدها: أن اليهود أهل مكر وخديعة ؛ ألنه حرم عليهم الصيد مىت ؟ يوم السبت .



(( ال تعــدوا صـورته اإلباحـة يعتــرب واقعـا فيــه ؛ كيـف ذلــك ؟ لقولـه: ومـن فوائـدها: أن املتحيــل علـى احملــرم ولـو مبــا  .

 فاعتدوا فيه ذه احليلة ؛ إذا فمن حتيل على حمرم مبا صورته مباح فهو واقع يف احملرم بل هـو زيـادة . في السبت ))

مة حرم اهللا علـيهم الصـيد ومن فوائدها: أنه يظهر الفرق التام بني هذه األمة وبني بين إسرائيل ـ وهللا احلمد ـ هذه األ

مث ابـتالهم بإرسـال الصـيد علـيهم فقـال:  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرم ))يف حال اإلحـرام 

الطـائر ينالـه الـرمح ، والزاحـل  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء مـن الصـيد تنالـه أيـديكم ورمـاحكم ))

يش ؟ كاألرانب والغزالن وما أشبهها ، يناله اإلنسان بيـده ، يقـول هكـذا األرنـب وميسـك تناله اليد ؛ الزاحل مثل أ

ما ت ... والطائر يناله الرمح دون السهم ، الرمح طبعا بيد اإلنسان يفعـل هكـذا ويصـيد ؛ وهـذا ابـتالء ، قـال اهللا 

مـاذا كـان الصـحابة ؟ جتنبـوا  (( ليعلم اهللا مـن يخافـه بالغيـب فمـن اعتـدى بعـد ذلـك فلـه عـذاب ألـيم ))تعاىل: 

مـد هللا جعلـين اهللا وإيـاكم وامتثلوا األمر ، جتنبوا ذلك مع أنه سهل عليهم ؛ لكن هـذه األمـة أمـة مسعنـا وأطعنـا ـ واحل

ومن فوائدها: أن من حتيـل علـى احملـرم مـن هـذه األمـة ففيـه شـبه مـن اليهـود ، أي إنسـان يتحيـل علـى حمـارم  . منهم

ن اليهــود ســواء كــان يف البيــع أو الشــراء أو فيمــا أحــل اهللا مــن الطعــام أو حــرم أو يف النكــاح ؛ اهللا فــإن فيــه شــبها مــ

ومـن فوائـدها: أن اهللا جـل وعـال مل يعـذب  وهلذا مسى النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم احمللـل مسـاه التـيس املسـتعار .

عهــدا قويــا بينــه وبــني اخللــق مث  غليظــا )) (( وأخــذنا مــنهم ميثاقــاعبــاده إال بعــد أن قامــت علــيهم احلجــة ؛ لقولــه: 

ـــى نبعـــث رســـوال ))ينقضـــون عهـــدهم ، فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول:  ومـــن فوائـــدها: إثبـــات  . (( ومـــا كنـــا معـــذبين حت

األســـباب ، إثبـــات األســـباب الشـــرعية وكـــذلك إثبـــات األســـباب القدريـــة مـــن بـــاب أوىل ؛ لقولـــه: (( فبمـــا نقضـــهم 

مـن مقتضـى حكمـة اهللا عزوجـل ؛ ألن الشـيء لـو إثبـات األسـباب املـؤثرة يف مسـبباا ميثاقهم )) والباء للسـببية ؛ و 

هكــذا لكــان ســفها ؛ لكــن إذا وقــع الشــيء مربوطــا بســببه دل ذلــك علــى احلكمــة واإلتقــان ، اإلنســان  ســدفةوقــع 

ؤثرات فيـه بدون سبب موجب له ال يعد حكيما ؛ لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه واملـ اعتباطاالذي يفعل الشيء 

هذا هو احلكـيم ، واهللا عزوجـل قـد ربـط املسـببات باألسـباب ؛ ولكـن جيـب أن نعلـم أنـه لقصـورنا ونقصـنا قـد نعلـم 

السبب وقد ال نعلم ؛ إذا فيه إثبات األسباب ؛ والناس يف األسباب انقسموا إىل ثالثة أقسـام: قسـم فـرط ، وقسـم 

ط وقــال إنــه ال أثــر لألســباب إطالقــا حــىت النــار الــيت حتــرق أفــرط ، وقســم توســط ؛ وخــري األمــور الوســط ؛ قســم فــر 

ولكـن عنـد النـار ، أفهمـتم ؟ واحتجـوا لـذلك بأنـك لـو أثبتـت الورق ليس هلا أثر فيها واحرتاق الورق مل يكن بالنار 

لوهيـة أن للسبب تأثريا يف املسبب ألشركت باهللا حىت قالوا أي إنسان يثبت سببا فهـو مشـرك ، يف الربوبيـة أو يف األ

؟ يف الربوبيــة ؛ قســم أفــرط وجــاوز احلــد وقــال إن األســباب مــؤثرة بطبيعتهــا والبــد وال ميكــن أن تتخلــف األســباب ؛ 

وهـــؤالء أخطئـــوا أيضـــا ، أفرطـــوا ؛ القســـم الثالـــث قـــالوا إن األســـباب مـــؤثرة ال بنفســـها ولكـــن مبـــا أودع اهللا فيهـــا مـــن 



لسـبب قـدريا أو كـان السـبب شـرعيا ؛ ولـذلك جنـد بعـض األشـياء القوى املؤثرة ، وهؤالء هم أهل احلـق سـواء كـان ا

مشروعة هلا أسباب وهلا موانع مثل اإلرث له سبب ولـه مـانع ، رمبـا يكـون أبـوك الـذي يـرث مالـك كلـه إذا انفـرد بـه 

ال يــرث شــيء مــع وجــود الســبب ، ملــاذا ؟ لوجــود املــانع ؛ إذا الســبب غــري مــؤثر اآلن ، فالــذي جعــل األبــوة ســببا 

رث جعــل القتــل مانعــا مــن اإلرث مــثال ؛ واضــح يــا مجاعــة ؟ نعــم ؛ كــذلك أيضــا األســباب القدريــة ، هــذه النــار لــإل

 (( كــوني بــردا وســالما علــى ابــراهيم ))حمرقــة جعــل اهللا فيهــا قــوة اإلحــراق ، وملــا ألقــي فيهــا ابــراهيم قــال اهللا هلــا: 

 (( كوني بـردا وسـالما علـى ابـراهيم ))ملا قال اهللا هلا:  فانتفى اإلحراق مع أا سبب مؤثر بأمر اهللا ولكن مل تؤثر

كوين بردا فقط هللـك مـن الـربد ـ اهللا أكـرب ـ لكـن فكانت بردا وسالما عليه ؛ قال أهل العلم إن اهللا تعاىل لو قال هلا  

مـؤثرة بـأيش  لئال لكه بـالربد ؛ فكانـت بـردا وسـالما عليـه ؛ إذا نقـول إن األسـباب (( كوني بردا وسالما ))قال: 

؟ مبا أودع اهللا فيها من القوى املؤثرة ال بنفسـها ؛ وحينئـذ مل نشـرك ، وإمنـا قلنـا مبـا تقتضـيه ربوبيـة اهللا وحكمـة اهللا ، 

  ربوبية اهللا بالتأثري وحكمة اهللا بقرن املسبب بسببه ؛ وهذا هو احلق وهو الذي عليه أهل السنة واجلماعة .

  فصاروا هل يبقون قردة ؟ (( كونوا قردة خاسئين ))إسرائيل: يف قوله تعاىل عن بين  السائل :

ال ال ، ال يتناسلون ؛ فالقرود املوجـودة هـذه ليسـوا مـن ذريـة اليهـود الـذين قلبـوا قـردة ؛ بعـض النـاس يقـول  الشيخ :

    إم تناسلوا ... ؟ ال ما هو صحيح .

  إىل من تنسب القراءات السبعية هل إىل أمم أم إىل رجال ؟  السائل :

إىل أمــم ويــش ؟ القــراءة  الســبعية ؟ القــرآن مــروي بــالتواتر ، القــراء األولــون يكــون عــنهم يف روايــتهم عــن  الشــيخ :

  الصحابة أو عن التابعني عن الصحابة اختالف فهذا هو اختالف القراءات .

  القراءات أما عوام املسلمني ؟ سؤال عن حكم التنويع يف السائل :

نعم الشك أن وجود السنة خـري و القـراءات كالسـنن املختلفـة يف صـفة العبـادة ، وينبغـي لإلنسـان احلـافظ  الشيخ :

للقـــراءات أن يقـــرأ لنفســـه ـــذا وهـــذا ؛ لكـــن فعـــل الســـنة إذا ترتـــب عليـــه مفســـدة فهـــل درء املفاســـد أوىل ؟ أو هـــذه 

على عدم الوجوب يعين العلمـاء أمجعـوا علـى جـواز القـراءة بقـراءة واحـدة مـا فيـه خـالف املصلحة اليت أمجع العلماء 

بينهم يعين مل يقل أحد بـالوجوب أن يقـرأ اإلنسـان بقـراءة السـبع ؛ فـإذا قـرأ اإلنسـان بقـراءة أمـام العامـة فهـل العامـة 

، فيقــول مــثال قــرأ إمامنــا كــذا ، ثــاين هــذه القــراءة مث يطبقوــا يف قــراءام ؟ أبــدا ، ســوف يضــطربون فيهــا  ...اآلن 

يقول ال ما قـرأ ، قـرأ كـذا ؛ طيـب ويـش املرجـع ؟ املصـحف ليسـوا راجعـني إليـه ألنـه قـرئ علـيهم بقـراءة غـري الـيت يف 

املصحف ، إذا وين القـارئ ؟ دوروا القـارئ ، رجعـوا قـال قـرأت بكـذا ، وإذا هـي ليسـت بقـراءة الـيت قـال هـؤالء وال 

ن اآلن أنــتم اآلن أســألكم بعــد مــدة قصــرية مــن األيــام مــا هــي القــراءة يف هــذه الكلمــة ... عنهــا إال ــؤالء ؛ وإذا حنــ



  من رجع منكم ، كيف عوام الناس .

  سؤال عن احليل يف الشرع كمن سافر رمضان ليفطر ؟ السائل :

مـن سـافر ليفطـر حـرم عليـه  ال ، هذا قلب التحيل ، هذا حتيـل ؛ وهلـذا قـال العلمـاء ، علمـاء احلنابلـة قـالوا الشيخ :

  ؛ ... ؟ ... األئمة خيطئون ويصيبون .الفطر والسفر 

 قتلنـا إنـا عظيمـا وقـولهم بهتانـا مـريم علـى وقـولهم وبكفـرهم ((قراءة اآليات: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، 

 شـك لفـي فيـه اختلفـوا الـذين وإن لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح

 أهـل مـن حكيمـا وإن عزيـزا اهللا وكـان إليـه اهللا رفعـه يقينـا بـل قتلـوه ومـا الظـن اتبـاع إال علم من به لهم ما منه

  . شهيدا )) عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب

 غلــف قلوبنـا وقــولهم حـق بغيــر األنبيـاء وقـتلهم اهللا بآيــات وكفـرهم ميثــاقهم نقضـهم (( فبمــاتتمـة فوائـد اآليـة: 

وجـل ؛  ومن فوائدها: أن نقض امليثاق سـبب للعنـة اهللا عـز . قليال )) إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل

ومـن فوائـدها: أن هـؤالء احتجـوا بقـدر اهللا علـى شـرعه ، حيـث قـالوا:  ألن اآلية على تقدير حمذوفة وهو: لعنـاهم .

فأبطل اهللا ذلك ؛ فيستفاد منه ويرتتب على هذا أن كل مـن احـتج بالقـدر علـى الشـرع فحجتـه  (( قلوبنا غلف ))

 مــن حرمنــا وال آباؤنــا وال أشــركنا مــا اهللا شــاء لــو أشــركوا الــذين (( ســيقولداحضـة وقــد أبطــل اهللا هــذا يف قولـه: 

ة مــا أذاقهــم اهللا ولــو كانــت حجـتهم صــحيحة مقبولــ بأســنا )) ذاقــوا حتــى قــبلهم مــن الــذين كــذب كــذلك شـيء

فكيـــف ينفـــي  (( ولـــو شـــاء اهللا مـــا أشـــركوا ))فـــإن قـــال قائـــل: ألـــيس اهللا تعـــاىل قـــد قـــال يف آيـــة أخـــرى:  بأســـا .

احتجــاجهم بــأن شــركهم مبشــيئة اهللا مث يثبــت أن شــركهم مبشــيئة اهللا ؟ اجلــواب عــن هــذا أن يقــال إن اهللا تعــاىل قــال 

ية لـه ولـيس إقـرارا هلـم علـى شـركهم ولكـن ليسـلي النـيب صـلى اهللا عليـه تسـل (( لو شاء اهللا ما أشركوا ))ذلك لنبيه 

وآلــه وســلم حــىت إذا تبــني لــه أن شــركهم كــان مبشــيئة اهللا رضــي مبشــيئة اهللا ؛ والرضــا بقــدر اهللا هنــا لــيس مــن جهــة 

فصـدقهم ـذا االحتجـاج بالقـدر علـى  (( لو شـاء اهللا مـا أشـركنا )) الفاعل لكن من جهة أجنيب منه ؛ وأما قوهلم

ومــن فوائــدها: أن الكفــر بآيــات اهللا ســبب  الشــرع ليســتمروا علــى مــا هــم عليــه مــن الباطــل ، وفــرق بــني هــذا وهــذا .

للعــن كــنقض العهــد وامليثــاق ؛ ولكــن يقــال إن نقــض العهــد وامليثــاق منــه مــا يصــل إىل حــد الكفــر ومنــه مــا هــو دون 

ومـن فوائـدها: إثبـات اآليـات هللا ؛  السياق فاملراد به الكفر األكرب املخـرج مـن امللـة . ذلك ؛ أما الكفر يف مثل هذا

وجـل ،  وآية اهللا تعاىل نوعان: كونية ، وشرعية ؛ فالكونية مجيع املخلوقات ، كـل املخلوقـات دالـة علـى خالقهـا عـز

ت ؛ اآليات الشرعية هي مـا أنزلـه اهللا على قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ورمحته ، وغري ذلك مما يتعلق ذه املخلوقا

، ولـيس املـراد  على رسله من الوحي ، آيات شرعية ألنك لو تدبرا لوجدت أنه ال ميكن ألي بشـر أن يـأتوا مبثلهـا



اإلعجــاز اللفظــي بــل اإلعجــاز املعنــوي ؛ أمــا اإلعجــاز اللفظــي فيقــال إنــه مل يثبــت إال للقــرآن فقــط ـ اهللا أعلــم ـ ؛ 

ل اآليــات الشـرعية وهـي الـيت جــاءت ـا الرسـل هـي آيـة مــن آيـات اهللا ال أحـد يسـتطيع أن يــأيت لكـن علـى كـل حـا

؛ وقد حتدى اهللا سـبحانه وتعـاىل املكـذبني للرسـول باآليـات الكونيـة واآليـات الشـرعية فقـال تعـاىل يف اآليـات  مبثلها

اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعـوا  (( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونالكونية: 

ـــه ))  ـــأي اآليـــات ؟ الكونيـــة ، مـــا أحـــد يقـــدر ، مـــا ل ـــذباب ؛ وقـــال يف اآليـــات  أحـــد يقـــدر يأخـــذهـــذا حتـــدي ب ال

(( قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هـذا القـرآن ال يـأتون بمثلـه ولـو كـان بعضـهم الشـرعية: 

(( ولـو كـان جلـن علـى أن يـأتوا مبثـل هـذا القـرآن ال يـأتون مبثلـه ، ال ميكـن لئن اجتمعـت اإلنـس وا لبعض ظهيرا ))

أي مساعدا ومعينا ؛ املهم أن آيات اهللا سبحانه وتعاىل ال يكفـر ـا إال املكـابر وإال فإنـه  بعضهم لبعض ظهيرا ))

ون وقومـه مسـتيقنون ال ميكن ألي إنسان إال أن يقر حىت أعىت من نعلم من أهل األرض مستيقن باحلق ، وهو فرعـ

(( لقــد علمــت مــا أنــزل لكــن جحــدوا بــه ظلمــا وعــدوانا ، وموســى عليــه الصــالة والســالم خياطــب فرعــون ويقــول: 

خياطب ، حماورة ؛ هل قـال فرعـون مـا علمـت  هؤالء إال رب السموات واألرض وإني أظنك يا فرعون مثبورا ))

ومـن فوائـدها: عتـو بـين إسـرائيل ، حيـث اعتـدوا علـى  ة .؟ أبدا ، أخرص ومل يتكلم ؛ ألن هذه اآليات بينة واضـح

مــن أتــوا بشــرع يهــدون النــاس بــه ، حيــث قتلــوا األنبيــاء بغــري حــق ؛ بــل قتلــوا الــذين يــأمرون بالقســط مــن النــاس ولــو  

كانوا غري أنبياء ، كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بين إسرائيل يريدون قتله والذي يقـدرون علـى قتلـه يقتلـون ؛ 

ومــن فوائــدها: أن قتــل األنبيــاء ال ميكــن أن يكــون حبــق ؛ تؤخــذ مــن أيــن ؟  ألــم إمنــا يريــدون الفســاد يف األرض .

ومـه إن قتلـوه حبـق مفه (( بغيـر حـق ))أم إن قتلـوهم حبـق فـال بـأس ؟ مـاذا نصـنع يف هـذا  (( بغير حق ))مفهوم 

أتــاك النــوم الليلــة ؟ هــذا بيــان للواقــع ، أحســنت وهــذه بغــري حــق وغــري احلــق ال فــرق ؛ مــا حضــرت ؟ أو  فــال بــأس ؟

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا هــذا بيــان للواقــع ولــيس قيــدا احرتازيــا ، وهــو كثــري يف القــرآن ومنــه قولــه ســبحانه وتعــاىل: 

والرسول ال يدعوا ملن مييـت أبـدا ، مـا يـدعوه إال ملـن فيـه احليـاة )) استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل يطبع على القلب بالكفر ، يعين مبعىن أن اإلنسان إذا كفر ومل يعلم اهللا فيه خـريا طبـع  .

وهـذا إبطـال الحتجـاجهم بالقـدر  (( بـل طبـع اهللا عليهـا بكفـرهم ))اهللا على قلبه فال يهتدي أبدا ؛ لقوله تعـاىل: 

هــذا أعظــم بيــان أن مــن زاغ عــن احلــق فهــو الســبب هــي قولــه  وهنــاك آيــة تبــني (( بــل طبــع اهللا عليهــا بكفــرهم ))

ال ميكـن ألحـد أن يزيـغ إال وهـو السـبب  (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))تعـاىل: 

 ال ومــن فوائــدها: أن مــن طبــع اهللا علــى قلبــه فإنــه ال يــؤمن إال قلــيال يعــين إال إميانــا قلــيال ، ســبب يف زيــغ نفســه .

فيهـا ثالثـة احتمـاالت ، وأن اآليـة تعـم اجلميـع ؛ ألن لـدينا  (( قليال ))يقوى به على االستقامة ؛ وقد سبق لنا أن 



قاعــدة يف التفســري وينبغــي أن ال تغيــب عــن فهمنــا أنــه مــىت احتملــت اآليــة أكثــر مــن معــىن بــدون أن يكــون هنــاك 

مث  . (( وبكفـرهم وقـولهم علـى مـريم بهتانـا عظيمـا ))ميـة: تفسـري اآليـة الكر  تناقض فإـا حتمـل علـى كـل املعـىن .

هـذا هـو الـراجح وإن كـان  (( فبمـا نقضـهم ميثـاقهم ))معطوفة على قولـه: (( وبكفرهم ))  قال اهللا تبارك وتعاىل:

وهـذا توكيـد علـى أـم   (( وبكفـرهم ))لكن هذا أرجح ما يكـون أي وبكفـرهم لعنـاهم ، فيها خالف عند املعربني 

مـرمي وهـي بنـت عمـران وأخـت هـارون  وقولهم على مريم بهتانا عظيمـا ))(( كفروا كفرا أكرب أكد ذا التكـرار ؛ 

؛ وهنــا إشــكال كيــف تكــون أختــا هلــارون وبــني هــارون وبينهــا ســنني طويلــة ؟ أوريــد هــذا علــى الرســول عليــه الصــالة 

هم وإن هـارون أخـا مـرمي لـيس هـو هـارون أخـا موسـى ؛ لكـن كـانوا يسـمون والسالم فقال إم كانوا يسـمون بأنبيـائ

بأمســاء أنبيــائهم حــىت وصــل إىل هــارون أخــي مــرمي ، مــرمي بنــت عمــران وقــد وصــفها اهللا تعــاىل بأــا أحصــنت فرجهــا 

ما كانـت (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرئ سوء و وأا أبعد ما يكون عن البغي مع أن بين إسرائيل قالوا هلا: 

هذا نفي ، ميدحون بذلك أباها وأمها ، أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية ، واملراد به ؟ املـراد بـه  أمك بغيا ))

رميها بالزنا كأم يقولون من أين جاءت ذا ؟ األم طاهرة واألب بعيـد عـن السـوء مـن أيـن جـاءت ؟ وهلـذا ذهـب 

يــة جيــب بــه احلــد ، القــذف بالتوريــة جيــب بــه احلــد فلــو تنــازع شخصــان بعــض العلمــاء والفقهــاء إىل أن القــذف بالتور 

وقـــال أحـــدمها لآلخـــر أنـــا احلمـــد هللا أنـــا حمصـــن الفـــرج عفيـــف مـــا زنيـــت ، ويقـــول عـــن نفســـه ، املعـــىن ؟ أنـــك أنـــت 

ــا بــالعكس ؛ وهلــذا قــال بعــض العلمــاء إنــه جيــب أن حيــد ؛ ألن هــذا التعــريض أشــد ؛  (( وقــولهم علــى مــريم بهتان

حيث قـالوا إـا كانـت بغيـة ، ويلـزم مـن ذلـك أن يكـون عيسـى أحـد األنبيـاء أويل العـزم ولـد زنـا ـ والعيـاذ  )) عظيما

(( لـوال إذ باهللا ـ وهذا تان عظيم ؛ ونظري ذلك ما وقـع مـن املنـافقني يف عائشـة يف قصـة اإلفـك ، قـال اهللا تعـاىل: 

ال جــاءوا عليــه  (( لــوبــني ،  هــذا إفــك مبــين )) ســمعتموه  ظــن المؤمنــون والمؤمنــات بأنفســهم خيــرا وقــالوا

بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم مـا 

 المسـيح قتلنـا إنـا (( وقـولهمتفسـري اآليـة الكرميـة:  . ليس لكم به علم وتحسبونه هينـا وهـو عنـد اهللا عظـيم ))

 لهـم مـا منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما اهللا رسول يممر  ابن عيسى

(( وقــولهم إنـا قتلنــا المسـيح عيســى ابـن مــريم رســول اهللا ))  . يقينــا )) قتلـوه ومــا الظـن اتبــاع إال علـم مــن بـه

انظـروا ! ذكـروه باللقـب  عيسى ابـن مـريم ))(( إنا قتلنا المسيح هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل ، يقولون 

واالسم والكنية ، املسيح لقب ، االسم عيسى ، ابن مرمي الكنية ؛ هذا الشك أنـه وقـع مـن اليهـود ، قـالوا إنـا قتلنـا 

باالســم واللقــب والكنيــة لــئال يقــع االشــتباه ، وهــذا مــن بــاب   حــىت ال يقــع اشــتباه فيــه يعــيناملســيح عيســى بــن مــرمي

فقـد اختلـف املفسـرون فيـه هـل هـذا مـن قـوهلم  (( رسـول اهللا ))كيد العني والشخص بأنه هـو املـراد ؛ أمـا التوكيد تو 



أو من قول اهللا ؟ فقال بعض أهـل العلـم إنـه مـن قـول اهللا يعـين ملـا قـال هـؤالء املسـيح عيسـى بـن مـرمي هـم ال يقـرون 

اهللا كأنـه سـبحانه يقـول إنـه ال يسـتحق أن يقتـل  بأنه رسول إذ لو كـان رسـوال مـا قتلـوه ؛ لكـن اهللا تعـاىل قـال رسـول

ألنه رسـول ؛ وقـال بعـض املفسـرين إن هـذا مـن كالمهـم وإـم قـالوا ذلـك علـى سـبيل الـتهكم يعـين الـذي يـزعم أنـه 

كيف نـزل عليـه   (( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ))رسول اهللا وأن هذا كقول قريش للرسول 

ه نون ؟ لكن هذا من باب التهكم ؛ على كل حال القرآن عظـيم جـاء ـذه الصـيغة مـن أجـل أن الذكر وتقول إن

قالــه اهللا تعــاىل تكرميــا وتعظيمــا لعيســى  :يــدير اإلنســان فكــره يف كــل ناحيــة ، يتأمــل أيهمــا أحــق ؛ وميكــن أن يقــال

القتـل موجـود ،  ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ))(( عليه الصالة والسالم  وقاله هؤالء استهزاء وكمـا ؛ قـال اهللا تعـاىل: 

هــم قــالوا قتلنــا املســيح ؛ لكــن أيــن الصــلب ؟ يقولــون هــذا مــن بــاب حــذف املعلــوم بالســياق ، هنــا هــم قــالوا قتلنــا 

 وصلبنا 



 ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح قتلنا إنا (( وقولهمتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

قـال اهللا  . يقينـا )) قتلـوه ومـا الظـن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه

القتـل موجـود ، هـم قـالوا قتلنـا املسـيح ؛ لكـن أيـن الصـلب ؟ يقولـون هـذا مـن  (( ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ))تعاىل: 

(( ومـا قتلـوه ومـا ؛ لكـن قـوى ذكـره اكتفـاء مبـا سـيذكر ؛  باب حذف املعلوم بالسياق ، هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا

ض فوقهـا علـى إنا قتلناه وصلبناه ؛ والصلب أن توضع خشبة على طول جسد املصلوب ويعـر وهم قالوا صلبوه )) 

حذاء عضديه عارضة مث يقف ويشد على هذه اخلشبة وتربط يداه على العارضتني ، هذا هـو الصـلب ؛ وهلـذا اختـذ 

النصارى لسفهم وضالهلم وقلـة عقـوهلم اختـذوا الصـليب الـذي صـلب عليـه نبـيهم إهلـا وعلـى األقـل مقدسـا مـع أـم 

وا بـــه النـــار ؛ لكـــنهم ســـفهاء ضـــالل ال مييـــزون بـــني احلـــق و لـــو كـــانوا عقـــالء لكـــانوا إذا رأوا الصـــليب كســـروه وأوقـــد

أي ألقـــي شـــبهه علـــى شـــخص آخـــر فقتلـــوا هـــذا  شـــبه ))(( (( ومـــا صـــلبوه ولكـــن شـــبه لهـــم )) الباطـــل ؛ قـــال: 

الشـخص ، شــوفوا الضـالل والفتنــة ألقــى اهللا شـبهه علــى رجــل فقتلـوا هــذا الرجـل وصــلبوه وقــالوا قتلنـا املســيح ، وقــد 

وجـل ولسـنا حباجـة إىل شـهادة أحـد بعـد شـهادة  ين كانوا حاضرين معه على أنه رفع كما قال اهللا عزاتفق مجيع الذ

وجــل ؛ مــن الــذي شــبه ؟ قيــل إن الــذي شــبه هــو نفــس الــذي دل اليهــود علــى عيســى ؛ ألن اليهــود كــانوا  اهللا عــز

اليهـود ؛ فقيـل هلـم  يف األرض هـو وأمـه خوفـا علـى نفسـه مـن يصـيحيبحثون عن عيسى وعيسـى كمـا تعلمـون كـان 

ـــيلهم واحـــدا مـــنهم فلمـــا وصـــلوا  ـــه إنـــه كـــان يف البيـــت الفـــالين فأرســـلوا أمـــة لقتلـــه وكـــان دل إىل البيـــت الـــذي هـــو في

وأصحابه حنو إحدى عشرة نفر أو اثين عشر دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلما دخـل ألقـى اهللا شـبه عيسـى ، ... 

احبكم ، قالوا أنـت عيسـى ، فقتلـوه وصـلبوه ؛ أمـا عيسـى عليـه فدخل اليهود فأمسكوه عيسى عيسى ، قال أنا ص

يف اجلدار وخرج من غري الباب رفعه اهللا تعـاىل إليـه ؛ وقيـل إن الـذي شـبه  كوةالصالة والسالم فيقال إن اهللا فتح له  

ي رجــل مــن قومــه ، مــن قــوم عيســى ، قــال لقومــه ثــالث عشــر نفــرا قــال مــن يصــرب علــى القتــل فيلقــي اهللا عليــه شــبه

وهو رفيقي يف اجلنة فقام شاب منهم وقال أنا ، فكأم استسخروه فأعادها مرة ثانية أو ثالثة فقال أنا ، قـال أنـت 

ذاك فألقى اهللا شبهه عليـه وجنـا عيسـى وهـذا الشـاب هـو الـذي دخـل اليهـود عليـه فقتلـوه وصـلبوه ؛ يقـول عزوجـل: 

(( وإن الذين اختلفوا فيـه لفـي ذكر اهللا أنه رفعه ، قال: أما عيسى عليه الصالة والسالم في (( ولكن شبه لهم ))

الذين اختلفوا فيه فقيل إنه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما وفيه مالمـح عيسـى  شك منه ))

  . وفيه مالمح غريه ولذلك اختلفوا

  

 مـن شـهيدا فـبظلم علـيهم يكـون القيامـة ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل مـن (( وإنقراءة اآليات: 



 عنــه نهــوا وقــد الربــا كثيــرا وأخــذهم اهللا ســبيل عــن وبصــدهم لهــم أحلــت طيبــات علــيهم حرمنــا هــادوا الــذين

 والمؤمنـون مـنهم العلـم فـي الراسـخون أليما لكـن عذابا منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم

 اآلخـر واليـوم بـاهللا والمؤمنـون الزكـاة والمؤتـون الصـالة والمقيمـين قبلـك مـن أنـزل ومـا إليك أنزل بما يؤمنون

  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك

إن الذين اختلفـوا فيـه لفـي شـك منـه مـا لهـم بـه مـن و (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

أي مـا قتلـوا عيسـى ومـا  ما قتلـوه ومـا صـلبوه ))(( و سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل قـال:  علم إال اتباع الظن ))

أي ألقــــي شـــبهه علـــى شـــخص ؛ وســــبق أن  (( ولكـــن شـــبه لهـــم ))صـــلبوه ، واليهـــود ادعـــوا أـــم قتلــــوه وصـــلبوه 

املفســرين اختلفــوا يف ذلــك ، فمــنهم مــن قــال ألقــي شــبهه علــى واحــد ممــن كــانوا عنــده ؛ ومــنهم مــن قــال إنــه ألقــي 

ليهــود ؛ واختلفــوا مــنهم مــن قــال قتلنــا عيســى ، ومــنهم مــن قــال مل نقتلــه ؛ ألن ال شــبهه علــى الــذي دل عليــه مــن ا

م يتأنوا كثريا فألقي الشـبه علـى واحـد مـنهم أو علـى مـن يف البيـت فقتلـوه ، مث انفعاهليقتضي املماثلة ، ولعلهم لقوة 

ين اختلفــوا مل خيتلفــوا عــن علــم بعــد قتلــه تنــازعوا هــل حقيقــة أــم قتلــوا عيســى أو ال ، فــاختلفوا فيــه ؛ وهــؤالء الــذ

ولكن عن شك ، منهم من قال قتلناه ومنهم من قال مل نقتله واختلفوا وصار هذا يف النهايـة اختالفـا دينيـا ؛ فمـن 

ـــال إن الـــذي قتلنـــاه الشـــبه شـــبه عيســـى  يهـــودال واجلســـد لـــيس جســـده ؛ مـــن أقـــر بـــأم قتلـــوه ومـــنهم مـــن أنكـــر وق

(( مــا لهــم بــه يف اخــتالفهم أيضــا ، حــىت النصــارى اختلفــوا فيــه ؛ يقــول عزوجــل: والنصــارى أيضــا اتبعــوا ، اتبعــوهم 

فنفــى اهللا عــنهم أن يكونــوا عــاملني ؛ ووجــه ذلــك أن العلــم إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه يف الواقــع  مــن علــم ))

وهـؤالء مل يصـلوا إىل  إدراكا جازما ، هذا هو العلم ، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه يف الواقع إدراكا جازمـا ؛

ومــا هنــا نافيــة ؛  (( مــا لهــم بــه مــن علــم ))؛ ألــم مــا قتلــوه ومــا صــلبوه هــذا احلــد ، بــل نعلــم أــم مل يعلمــوا هــذا 

وهــل هــي حجازيــة أو متيميــة ؟ أو حجازيــة مل تكمــل شــروطها ؟ حجازيــة مل تكمــل شــروطها ، مــا الــذي مل تكتمــل 

الشروط ؟ عدم الرتتيب بني امسه وخربه ؛ وابـن مالـك رمحـه اهللا يقـول يف األلفيـة: مـع بقـى النفـي وترتيـب زكـي ؛ أي 

قائمــا ، قلــت حجازيــا ؛ ولــو كلــت: مــا زيــد قــائم ، كلــت متيميــا ؛  علــم ، وهنــا الرتتيــب خمتلــف ؛ لــو قلــت: مــا زيــد

  وقال الشاعر يصف معشوقته:

     تسب    فأجاب ما قتل المحب حرامومهفهف األعطاف قلت لهم ان  

إذا هـي متيمـة ولــو كانـت حجازيـة لقالــت: مـا قتــل احملـب حرامـا ؛ لكــن ال تعمـل عمـل لــيس إال عنـد احلجــازيني إال 

النفــي ، وهنــا ال ترتيــب ؛ ولــذلك نعــرب " مــا " نافيــة و " هلــم " جــار جمــرور خــرب مقــدم و " علــم " بالرتتيــب وبقــاء 

مبتداء مؤخر لكن دخل عليها حرف اجلر الزائـد إعرابـا الزائـد معـىن ؛ ألن احلـروف الزائـدة إعرابـا تفيـد تقويـة اإلميـان 



ـــاع الظـــن ))،  ـــا أداة االســـتثناء لكـــن االســـتثن (( إال اتب اء منقطـــع ، وعالمـــة اســـتثناء املنقطـــع أن يكـــون " إال " هن

املستثىن من غري جـنس املسـتثىن منـه ، حنـن نعلـم مجيعـا أن اتبـاع الظـن لـيس علـم ؛ وعلـى هـذا فـال يكـون االسـتثناء 

هنا متصال بل هو منقطع ؛ ألن اتباع الظن ليس علما ، فيكـون املسـتثىن اآلن مـن غـري جـنس املسـتثىن منـه ويكـون 

در " ال " يف االســتثناء املنقطــع بـــ" لكــن " يعــين: مــا هلــم بــه مــن علــم لكــن اتبــاع الظــن ؛ والظــن هــو منقطعــا ؛ وتقــ

الراجح مـن أحـد احتمـالني أو احتمـاالت ، إذا كـان األمـر حيتمـل شـيئني فـأكثر تـرجح أحـدها فـالراجح يسـمى ظنـا 

مـا عنـد الفقهـاء فالشـك مـا يقابـل واملرجوح يسمى ومها ، وإن تسـاوى األمـران فهـو شـك ؛ هـذا عنـد األصـوليني ؛ أ

اليقني ، فيشمل الـوهم والظـن والشـك ؛ وهلـذا قـالوا إذا تـيقن الطهـارة وشـك يف احلـدث فهـو علـى طهارتـه ، ومعـىن 

شـــك يف احلـــدث يشـــمل الظـــن والـــوهم والشـــك ؛ لكـــن األصـــوليني رمحهـــم اهللا قســـموا مـــا ال يكـــون علمـــا إىل هـــذه 

وحينئـذ ال علـم عنـدهم ؛ هـل لنـا أن نـأيت مبثـال يكـون فيـه  اتبـاع الظـن ))(( إال األقسام: ظـن ، وشـك ، ووهـم ؛ 

(( ليســت علــيهم بمصــيطر إال مــن تــولى االسـتثناء منقطعــا مــن القــرآن ســوى هــذا ؟ نعــم كثـري ، مثــل قولــه تعــاىل: 

ء يشـمل مـن  فهنـا " إال " لالسـتثناء املنقطـع ، ألن انتفـاء السـيطرة علـى هـؤال وكفر فيعذبـه اهللا العـذاب األكبـر ))

كفــر ومــن كــان غــري كــافر ؛ وهلــذا أتــت الفــاء يف اجلــواب ، والتقــدير: ليســت علــيهم مبصــيطر لكــن مــن تــوىل وكفــر 

(( بـل رفعـه  . )) حكيمـا عزيـزا اهللا وكـان إليـه اهللا (( بـل رفعـهتفسري اآلية الكرمية:  فيعذبه اهللا العذاب األكرب . 

هــذه " بــل " حــرف إضــراب ؛ وهــل هــذا إضــراب إبطــايل أو انتقــايل ؟ إبطــايل ، نعــم إبطــايل ؛ وعالمــة  اهللا إليــه ))

اإلضراب اإلبطايل أن يكون مبطال ملا سبقه ، وعالمة االنتقـايل أن ال يكـون مـبطال ملـا سـبقه لكنـه ينتقـل مـن حـال 

هــذه  هــا بــل هــم منهـا عمــوم ))(( بـل ادارك علمهــم فــي اآلخــرة بـل هــم فــي شـك منإىل حـال مثــل قولـه تعــاىل: 

أي رفعـه حيـا أو  (( بـل رفعـه اهللا إليـه ))انتقاليات لكن اإلضراب هنا إضراب إبطايل ، بل مل يصدقوا يف دعـواهم 

ميتا ؟ حيا ، رفعـه اهللا تعـاىل إليـه حيـا إمـا مـن كـوة يف البيـت أو مـن البـاب اهللا أعلـم كـل ذلـك مـن عنـده وكـل ذلـك 

وأيـن كـان ؟ كـان يف السـماء الثانيـة ، دليـل ذلـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه  اهللا إليـه )) (( رفعـهمن قدرتـه عزوجـل ، 

وآله وسلم حني عرج به وجد يف األوىل آدم ، ووجـد يف الثانيـة عيسـى وحيـىي ، ووجـد يف الثالثـة يوسـف ، ووجـد يف 

ابعة ابـراهيم ، ابـراهيم عليـه الرابعة إدريـس ، ووجـد يف اخلامسـة هـارون ، ووجـد يف السادسـة موسـى ، ووجـد يف السـ

الصــالة والســالم ألنــه أعلــى هــؤالء منزلــة عنــد اهللا عزوجــل وهلــذا كــان يف الســماء الســابعة ، وآدم يف الســماء الــدنيا 

ليقرب بالبنني فإن بنيه كانوا يف األرض وأقرب مـا يكـون مـن السـموات هـو السـماء الـدنيا ظ ، أقـرب مـا يكـون إىل 

وفضل اهللا واسع يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظـيم ؛ إذا رفعـه اهللا إليـه إىل آي مكـان األرض هو مساء الدنيا ، 

(( ؟ إىل الســماء الثانيــة مــع ابــن خالتــه حيــىي ؛ لكــن حيــىي لــيس مرفوعــا حبــال حياتــه إمنــا هــو مرفــوع بعــد أن مــات ، 



لعلمــاء إــا ثالثــة أقســام: عــزة القهــر ، أي ذا عــزة ؛ والعــزة قــال ا وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا )) (( كــان اهللا عزيــزا ))

  وعزة امتناع ؛ عزة القهر أن اهللا تعاىل غالب غري املغلوب ، ويف ذلك يقول الشاعر اجلاهلي:عزة القدر ، 

    واإلله الطالب     واألشرم المغلوب ليس الغالبأين المفر                            

(( لــئن رجعنــا  العــزة قــول اهللا تبــارك وتعــاىل ردا علــى قــول املنــافقني: ومــن أمثلــة ذلــك أي مــن أمثلــة ظهــور الغلبــة يف

العـزة هنـا أظهـر  (( وهللا العـزة ولرسـوله وللمـؤمنين ))قـال اهللا تعـاىل:  إلى المدينة ليخـرجن األعـز منهـا األذل ))

لكـل شـيء ، فهـو غالـب ؛ عـزة الغلبـة واضـحة أن يكـون غالبـا  معانيها الغلبة ؛ ألنـه يف مقابلـة قـول هـؤالء املنـافقني

ولــيس مبغلــوب جــل وعــال ؛ عــزة القــدر أي أنــه ذو قــدر عظــيم ال نظــري لــه ؛ عــزة االمتنــاع أنــه ميتنــع عليــه الــنقص ، 

أي ذا حكمـة ؛ فمـا هـي احلكمـة ؟  (( حكيمـا ))وأخذوا هذا من قول العـرب " أرض عـزاز " أي صـلبة قويـة ؛ و 

يقـــول عاقــل ليتــه مل يكــن هنـــا ، شــف هــذه احلكمــة ؛ وقـــد  هــي إحكــام الشــيء وإتقانـــه ووضــعه موضــعه حبيــث ال

 (( إن الحكــم إال هللا ))نتوســع يف املعــىن ونقــول إن احلكــيم مشــتقة مــن احلكمــة واحلكــم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

فهـو احلكـيم أي احلـاكم يف عبـاده وبـني عبـاده ؛ فهـو  (( ومـا اختلفـتم مـن شـيء فحكمـه إلـى اهللا ))وقال تعاىل: 

م يف عبــاده يشــرع مــا شــاء فــيهم بــأمره ويــه ، وهــو احلــاكم بيــنهم بشــرعه يف الــدنيا وجبزائــه يف اآلخــرة ؛ هــذا احلــاك

حكمــه ؛ ويكــون أيضـــا مــن احلكمـــة وهــي إتقـــان الشــيء ووضــعه يف موضـــعه ، والشــك أن اهللا ســـبحانه وتعــاىل لـــه 

املناســبة  (( وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا ))؛ احلكمــة البالغــة يف شــرعه ويف قــدره ؛ وهلــذا نقــول احلكمــة شــرعية وقدريــة 

يعين مناسبة ختم اآلية ـذين االمسـني الكـرميني ألن هـؤالء اليهـود جـاءوا مغـالبني يريـدون أن يقتلـوا رسـوال مـن رسـل 

اهللا عزوجـــل فناســـب أن خيـــتم اآليـــة بـــالعزة واحلكمـــة وهـــي هنـــا يف احلكـــم أظهـــر منهـــا يف احلكمـــة يعـــين هـــو احلـــاكم 

(( وبكفرهم وقولهم على مـريم بهتانـا فوائد اآلية الكرمية:  ولذلك منع هؤالء من إفسادهم وقتلهم النيب . عزوجل

ومـــن فوائـــدها: أن الكفـــر  . (( وبكفـــرهم ))مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة الكرميـــة: إثبـــات الســـبب ؛ لقولـــه:  عظيمـــا )) .

(( فبمـــا متعلـــق حملـــذوف كمـــا قلنـــا يف قولـــه: ســـبب للشـــر والفســـاد واللعـــن واإلبعـــاد عـــن رمحـــة اهللا عزوجـــل  ؛ ألنـــه 

ومن فوائدها: أن اليهود رموا مرمي ببهتان عظيم حيث قالوا إا زانيـة وأن عيسـى ابـن  . نقضهم ميثاقهم لعناهم ))

زنا ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا تان عظيم ؛ ولكـن هـل نقـول إـم كفـروا بـرميهم إياهـا ؟ نقـول أمـا مـن قـذفها بـذلك 

برأهــا اهللا مــن ذلــك فهــو كــافر ال لقذفــه ولكــن لتكذيبــه تربئــة اهللا ســبحانه وتعــاىل إياهــا ؛ فعلــى هــذا يكــون   بعــد أن

(( ومــريم ابنــة عمــران وجــل واهللا ســبحانه وتعــاىل قــال:  كفــره مــن بــاب كفــر اجلحــود ؛ ألنــه أنكــر مــا أثبتــه اهللا عــز

رماهـا مبـن رماهـا بـه اليهـود فهـو كـافر مكـذب  وعليه فمـن ؛فشهد اهللا هلا بإحصان الفرج  التي أحصنت فرجها ))

ننتقـل وإن كـان  وجـل . قـذفها ، نكفـره اآلن مـن أجـل أن قـذفها تكـذيب هللا عـز أجـل هللا عزوجل ؛ وليس هذا مـن



عالقة تامة ، لو قذف أحد من النـاس زوجـة النـيب عليـه الصـالة والسـالم عائشـة مبـا برأهـا اهللا منـه يكـون   ليس هناك

وجل ، وأل ما ذكـر اهللا القصـة ذكـر اإلفـك  كافرا من وجهني: الوجه األول تكذيب خرب اهللا عز  كافرا ؟ نعم يكون

مما يدل على أن هذه القضية مـن أصـلها وفصـلها كـذب ؛ فمـن رمـى  (( إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ))

آخر أنه دنـس فـراش النـيب عليـه  وجل ؛ وأيضا من وجه أم املؤمنني عائشة مما برأها اهللا منه فإنه كافر مكذب هللا عز

الصـالة السـالم ، إذا كانـت أم املـؤمنني عائشـة ـ وحاشـاها أن تكـون فعلـت مـا رميـت بـه ـ إذا كانـت زانيـة ـ والعيـاذ 

وهلـذا يلـزم أن يكـون طعـن بالرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ زد علـى  (( والخبيثـات للخبيثـين ))باهللا ـ فهي خبيثة 

وجـل أن جيعـل هـذه املـرأة الزانيـة فراشـا ألفضـل البشـر عنـده ـ نعـوذ بـاهللا ـ طعـن يف  اهللا عـزذلك أنـه طعـن يف حكمـة 

حكمــة اهللا ، هــل مــن احلكمــة أن جيعــل وليــه وصــفيه وخليلــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يفــرتش امــرأة زانيــة ؟ 

نشــهد بــاهللا أــم كفــرة وليســوا مــن لــيس مــن احلكمــة ؛ فهــؤالء الــذين يرموــا مبــا برأهــا اهللا منــه هــم كفــرة الشــك ، 

اإلســالم فــيهم شــيء ؛ ألــم كـــذبوا اهللا ورســوله وألــم دنســوا فــراش النـــيب عليــه الصــالة والســالم وألــم طعنـــوا يف 

لو قذفوا غري أم املؤمنني عائشة من زوجات الرسـول الـاليت مـنت وهـن يف حبالـه  حكمة اهللا ، وال إشكال يف ذلك .

؟ فكــذلك ، الصـــحيح أنـــه يكفــر ؛ ملـــاذا ؟ ال نقـــول ألنــه تكـــذيب هللا ألن اهللا ســـبحانه أو مــات عـــنهن ؟ فكـــذلك 

عزوجــل ؛ وتعــاىل مــا بــرأ واحــدة مــنهم لكــن ألنــه دنــس فــراش النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وطعــن يف حكمــة اهللا 

 أن يتـوب ، فـإذا تـاب وهلذا كان قول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات املؤمنني فإنه كافر يباح دمه وماله إال

إذا رمـى مـن غـري مـا  فينظر اإلمام هل يرفع عنه القتل ألنـه تـاب أو ال يرفـع ألنـه حـد ، هـذا يرجـع إىل رأي اإلمـام .

ومـن فوائـدها:  برأها اهللا منه فهذا يكون كغريها ممن رميت ألا ليست هي زوجة نـيب حـىت نقـول إـا طعـن بـالنيب .

؛ وهلـذا أوجـب اهللا فيـه حـدا قـدره كـم ؟ مثـانون جلـدة ، قـدره مثـانون جلـدة حـىت لـو  أن رمي احملصـنات تـان عظـيم

شــهد أحــد بــأن فالنــة أو فــالن زنــا وأنــه شــاهد ذكــر هــذا الرجــل يف فرجهــا ، شــهد هــذه الشــهادة نقــول اآلن عليــك 

شـاهد  معـي مثانون جلـدة ولـو كـان مـن أصـدق النـاس ، ولـو كـان مـن أزكـى النـاس نقـول عليـك مثـانون جلـدة ؛ قـال

آخر ، هاتوا ؟ شهد الثاين ، جنلده أيضا مثـانني جلـدة مـع األول ؛ قـالوا عنـدنا شـاهد ثالـث ، قلنـا هـات ؟ فنجلـده 

أيضــا مثــانون جلــدة ، كــل هــذا محايــة لألعــراض واألنســاب يعــين جلــد القــاذف لــيس محايــة لعــرض املقــذوف فقــط 

ب الــزوج مــا يــدري هــذا الولــد هلــذا أو هلــذا فضــاعت ولألنســاب أيضــا ألنــه لــو ثبــت زنــاه اخــتلط نســب الــزاين بنســ

األنساب ؛ وهلذا كان مـن الواجـب أن يقـام علـى القـاذف احلـد ؛ وأيضـا ال يكفـي أن يقـام عليـه احلـد ، ال تقبـل لـه 

أكــد  (( وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا ))شــهادة أبــدا ولــو شــهد مبــا يســاوي فلســا ال تقبــل شــهادته ؛ ألن اهللا قــال: 

(( وال تقبلــوا لهــم النفــي بالتأبيــد ، فــإذا شــهد وهــو مــن أعــدل النــاس ، قلنــا أبــدا ال نقبــل ، أليــش ؟ هــذا أمــر اهللا 



وعلـى ذلـك فكـل عمـل  (( وأولئك هم الفاسقون ))؛ الثالث ، العقوبة الثالثة خروجه عن العدالة  شهادة أبدا ))

(( إال الــذين تــابوا مــن ، ال يتــواله أبــدا ؛ لكــن اهللا تعــاىل اســتثىن ديــين أو دنيــوي يشــرتط فيــه العدالــة فإنــه ال يتــواله 

وهـذا االسـتثناء يعـود إىل اجلملـة األخـرية باالتفـاق وهـو ارتفـاع الفسـق  بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ))

د للثانيـة وهـي ؛ واختلـف العلمـاء هـل يعـو  (( ثمانين جلـدة ))وهي قوله: عنه إذا تاب ، وال يعود لألوىل باالتفاق 

فوائـد  أو ال ، إىل قولني وينبغي أن يرجـع يف ذلـك إىل اجتهـاد احلـاكم القاضـي . (( وال تقبلوا لهم شهادة أبدا ))

 لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسـيح قتلنـا إنـا (( وقولهماآلية الكرمية: 

مـن فوائـد هـذه  . يقينـا )) قتلـوه ومـا الظـن اتبـاع إال علـم مـن بـه ملهـ مـا منـه شـك لفـي فيـه اختلفوا الذين وإن

(( يـا أيهـا اآلية الكرمية: أن اليهود بـاءوا بـإمث قتـل املسـيح أخـذا هلـم بـإقرارهم ؛ ألن اهللا جعـل اإلقـرار شـهادة فقـال: 

وهلـذا نقـول اليهـود قتلـوا املسـيح ومـا قتلـوه ؛  الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو علـى أنفسـكم ))

أيـش قتلــوه ومـا قتلــوه ؟ قتلـوه حكمــا ومل يقتلــوه واقعـا ، قتلــوه حكمـا ألــم أقــروا بـأم قتلــوه ولكـنهم مل يقتلــوا واقعــا 

م ـ ومـن فوائـدها: أـ ثابـت علـى اليهـود بـإقرارهم .يف احلقيقة ، فمن فوائد اآليـة الكرميـة إذا: أن حكـم قتـل املسـيح 

أعين اليهـود ـ إمـا أن يكونـوا قـد أقـروا بأنـه رسـول وقـالوا رسـول اهللا ليعلنـوا علـى أنفسـهم أـم فعلـوا ذلـك عنـادا ؛ أو 

ومــن فوائــدها: نســبة اإلنســان   هـذا مــن كــالم اهللا كمــا ســبق ذكــر القــولني فيهـا مــن املفســرين . (( رســول اهللا ))أن 

ومـن فوائـدها وهـي فائـدة حنويـة:  . (( عيسـى ابـن مـريم ))من قولـه:  ؛ من أين تؤخذ ؟إذا مل يكن له أب إىل أمه 

أن اإلنســان إذا اشــتهر بلقبــه فــال بــأس أن يقــدم علــى اســم العلــم ؛ ألنــه قــدم املســيح وإال فاألصــل أن يقــدم االســم 

و أمحـد ابـن أ ،أوال مث اللقب مث الكنية ؛ لكن إذا اشتهر بـه فإنـه يقـدم اللقـب مثـل أن تقـول اإلمـام أمحـد بـن حنبـل 

(( ومـــن فوائـــدها: أن عيســـى عليـــه الصـــالة والســـالم رســـول اهللا ؛ لقولـــه:  حنبـــل اإلمـــام ؟ األول ألنـــه مشـــتهر بـــه .

(( يا أهـل الكتـاب وهو آخر نيب بعث بعده حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  رسول اهللا ))

وثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه لـيس بينـه  )) قد جاءكم رسـولنا يبـين لكـم علـى فطـرة مـن الرسـل

وبـني عيســى أحـد مــن الرســل ، وبـه نعــرف كــذب األخبـار الــيت قالــت إن خالـد بــن ســنان ـ وهـو مــن العــرب ـ كــان 

ومــن فوائــدها: شــرف عيســى عليــه الصــالة والســالم ؛   رســوال ؛ فيقــال لــيس بــني عيســى وحممــد أحــد مــن الرســل .

اهللا ، وكفــى باإلنسـان شـرفا أن يكـون رســوال هللا كمـا كفـى بـه شــرفا أن يكـون عبـدا هللا ؛ ألــيس  كيـف ؟ ألنـه رسـول 

ومــن فوائــدها: أن عيســى عليــه الصــالة والســالم مل  كــذلك ؟ بلــى ؛ لكــن الرســالة أخــص ، أخــص مــن العبوديــة .

(( ومــا قتلــوه ومــا جــل يقتــل ومل يصــلب ، خالفــا ملــن ؟ لليهــود ، والــذي قــال إنــه مل يقتــل ومل يصــلب هــو اهللا عزو 

ومــن فوائــدها: ســفاهة النصــارى وقلــة متييــزهم ، حيــث كــانوا يعبــدون الصــليب ويعظمونــه ، ولــو كــانوا  . صــلبوه ))



عقالء لكسروه ، صليب يصلب عليه نبيهم مث يذهبون إىل تقديسه ؛ لو أخـذنا بظـاهر احلـال لقلنـا هـذا دليـل علـى 

ليب ؛ لكــن هــم يــدعون إن هــذا تعظــيم لعيســى عليــه الصــالة بعضــهم لعيســى حيــث قدســوا مــا عــذب بــه وهــو الصــ

وجـــل حيـــث انقلـــب الرجـــل إىل مشـــاة عيســـى ســـواء قلنـــا إنـــه أحـــد  ومـــن فوائـــدها: متـــام قـــدرة اهللا عـــز والســـالم .

 وجـل . القاعدين يف البيت أو أنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى ، فهو دليـل علـى متـام قـدرة اهللا عـز

ا إذا قلنـــا إن املقتـــول الرجـــل الـــذي دل اليهـــود مـــن فوائـــدها: أن فيهـــا تأييـــدا للمثـــل القائـــل " مـــن حفـــر ومـــن فوائـــده

ومــن فوائــدها: أن اليهــود  ألخيــه حفــرة وقــع فيهــا " فــإن هــذا الرجــل جــاء يــدل اليهــود ليقتلــوا عيســى فقتلــوه هــو .

ئــدها: أــم تكلمــوا هــذا بــال علــم ، هــذا ومــن فوا اختلفــوا بعــد أن قتلــوا عيســى بــزعمهم اختلفــوا هــل قتلــوه أم ال .

حـىت كـل املختلفـني لـيس هلـم بـه علـم  (( مـا لهـم بـه مـن علـم ))االختالف كله ال علم بـه ؛ وهلـذا قـال اهللا تعـاىل: 

ومن فوائدها: أنه كما ينتفي العلم عن النصارى ألم ضالل فقد انتفـى العلـم عـن اليهـود يف هـذه  وإمنا هو الظن .

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل ذم مــن اتبــع الظــن ؛ وجهــه ؟ أن اهللا نفــى عــنهم العلــم أوال ،  ركوها حقــا .املســألة ومل يــد

ونفـي العلــم يقتضــي ثبــوت اجلهـل ، نفــي العلــم يقتضــي ثبـوت اجلهــل واجلهــل مــذموم ، فاتبـاع الظــن أيضــا مــذموم ؛ 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيـرا مـن  ((بعضه غري مذموم فقـال: ولكن بني اهللا تعاىل يف سورة احلجرات أن الظن 

يعــين وبعضــه لــيس بــإمث ؛ فمــا هــو الفــرق ؟ الظــن  (( إن بعــض الظــن إثــم ))يعــين وال جتتنبــوا بعــض الظــن  الظــن ))

مبين على قرائن قويـة ليسـت أوهامـا أو ختـيالت هـذا لـيس بـإمث ، والظـن الـذي ال أصـل لـه هـذا إمث ؛ ولكـن إذا ظـن 

ـــاين ؛ ال ، إن قلـــتم األول أخطـــأمت وإن قلـــتم اإلنســـان بأخيـــه ســـوءا ف هـــل أوىل أن حيقـــق أو أن يتجاهـــل األمـــر ؟ الث

الثاين أخطـأمت ؛ حسـب احلـال ، أي نعـم حسـب احلـال ؛ قـد يكـون مـن املصـلحة أن نبحـث حـىت نصـل إىل اليقـني 

بـني هـذا الرجـل فالتجاهـل ؛ فإذا كان األمر بينـك و  إما نفيا أو إثباتا ؛ وقد يكون من املصلحة أن نتجاهل ونتغافل

أحسن ، يعين لو نقل إليك إنسان كالما فيك من شخص فاألوىل أن تتجاهـل هـذا لـئال يقـع يف قلبـك شـيء عليـه 

فضـال عـن أنـه رمبــا تـذهب إليـه وتتنــازع معـه ؛ وهلـذا جـاء يف حــديث رواه ابـن مسـعود رضــي اهللا عنـه أن النـيب صــلى 

حــد مـــنكم عــن أحــد شـــيئا فــإني أحــب أن أخـــرج إلــيكم وأنــا ســـليم ( ال يخبرنــي أاهللا عليــه وآلــه وســلم قـــال: 

إال إذا دعـت احلاجـة إىل إخبـار اإلنسـان فهـذا واحلـديث فيـه مـا فيـه مـن ناحيـة السـند لكـن معنـاه جيـد ؛  الصدر )

متامـا  كاملنخـلشيء ثاين مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبني هذا صـداقة ويفضـي إليـه بسـره والثـاين ينقـل كالمـه  

ال ميســك املــال ، فهــذا جيــب أن تنصــح ؛ وإذا أخــربت عــن حــال لــيس هــذا منيمــة بــل هــو نصــيحة ؛ املهــم أن الظــن 

(( إال اآلن ينقسم إىل قسمني: بعض له قرائن قوية فهنا نتفي عنه اإلمث ؛ وقسم آخـر لـيس لـه قـرائن قويـة فظنـه إمث 

(( ومـا قتلـوه ومن فوائدها: انتفاء قتل عيسى عليه الصالة والسالم ، وأنه مل يقتل يقينـا ؛ لقولـه:  .اتباع الظن )) 



ــا )) فــإن قــال قائــل: مــا الــذي أحــوج  علــى أحــد االحتمــالني ، أيهمــا ؟ أن اليقــني هنــا عائــد إىل نفــي القتــل . يقين

 لفـي فيـه اختلفـوا الـذين وإن لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه (( ومـاالقضية إىل أن نكون يف هذا التأكيـد ؟  

ما الذي أوجب ؟ ألسـنا حنـن نـؤمن بكلمـة واحـدة  يقينا )) قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك

من ربنا عزوجل ؟ بلى ، لكن ما الـذي أوجـب ؟ أوجـب أن اليهـود هلـم دعايـة قويـة فيمـا يـذهبون إليـه ؛ فمـن أجـل 

وا ذه التأكيدات اليت تـدل علـى أن اليهـود مل يقتلـوا عيسـى ؛ واضـح ؟ وهـذا مـن رمحـة اهللا هذه الدعاية القوية قوبل

ومن حكمة اهللا ؛ أما كونه من رمحته فلئال يعلق يف قلوب املسلمني شيء مـن هـذا ، مـن هـذه الدعايـة ؛ وأمـا كونـه 

ها: أن هؤالء الـذين ادعـوا قتلـه مل ومن فوائد من حكمة اهللا فألجل أن يتبني األمر كما هو حىت ال يكون ملتبسا .

على االحتمال الثـاين ؛ الثـاين مـن يعـرف ؟ ويـش االحتمـال  يتيقنوا من قتله بل هم يف شك منه ؛ بناء على أيش ؟

مصدر من موضع احلال من فاعل قتلوا ، يعين وما قتلوه متيقنني بـل هـم يف شـك مـن ذلـك  (( يقينا ))الثاين ؟ أن 

  ، واهللا أعلم .

 ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل مـن حكيمـا وإن عزيـزا اهللا وكان إليه اهللا رفعه (( بلقراءة اآليات: 

 اهللا سـبيل عـن وبصـدهم لهـم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم شهيدا عليهم يكون القيامة

  . أليما  )) عذابا منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم عنه نهوا وقد الربا كثيرا وأخذهم

 ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسيح قتلنا إنا (( وقولهممناقشة عن معاين اآلية: 

  . يقينا )) قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه

  دعوى اليهود إم قتلوا املسيح ؟ماذا تقول يف  الشيخ :

  دعواهم كذب ؛  الطالب :

  إذا دعوى هذه كذب ؛ ما الدليل ؟  الشيخ :

  ؛  (( وما قتلوه يقينا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  هنا هل هي عائدة إىل فعلهم أو عائدة إىل النفي ؟  (( يقينا ))كلمة  الشيخ :

ة على القتل فإذا القتـل الـذي قتلـوه لـيس قتـل يقيـين ، القتيـل لـيس هـو حيتمل اجلهتني ، إن قلنا إا عائد الطالب :

    عيسى نفسه ؛ وإن قلنا إا عائدة على النفي



 م قتلوا املسيح ؟أماذا تقول يف دعوى اليهود  الشيخ :

  دعواهم كذب ؛  الطالب :

  إذا دعوى هذه كذب ؛ ما الدليل ؟ الشيخ :

  ؛  (( وما قتلوه يقينا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  هنا هل هي عائدة إىل فعلهم أو عائدة إىل النفي ؟  (( يقينا ))كلمة  الشيخ :

اجلهتني ، إن قلنا إا عائدة على القتل فإذا القتـل الـذي قتلـوه لـيس قتـل يقيـين ، القتيـل لـيس هـو حيتمل  الطالب :

  عيسى نفسه ؛ وإن قلنا إا عائدة على النفي فإنه ينفي قتله ، فإنه يؤكد انتفاء القتل .

  ذا احتملت اآلية معنيني مجيعا فما احلكم ؟ الشيخ : إ

  يعين حتمل على املعنيني مجيعا   الطالب :

  ط أي محلها على املعنيني مجيعا ؟هل هلذا شر  الشيخ :

  أن ال يكون بينهما تعارض ؛  الطالب :

  ويش بعد ؟  الشيخ :

  أن يكون اللفظ حيتمل املعنيني وأن ال يكون بينهما تعارض ؛  الطالب :

  ض ؛ الثاين ؟ هذا معىن حيتمل املعنيني أن ال يكون بينهما تعار  الشيخ :

  أن ال خيتلف بينهما ؛  الطالب :

  هذه معناها واحد ؛  الشيخ :

  أن ال يكون احلمل على وجه الرتجيح ؛  الطالب :

  يعين أن ال يرتجح أحدمها على اآلخر ، فإن ترجح أحدمها على اآلخر أخذ بالراجح . الشيخ :

  نصفه ؟ االستثناء هنا مباذا  (( إال اتباع الظن ))قوله:  الشيخ :

  منقطع ؛  الطالب :

  ما هو ضابط االستثناء املنقطع ؟  الشيخ :

  إذا كان املستثىن من غري جنس املستثىن منه ؛  الطالب :

  فما وجه املخالفة هنا ؟  الشيخ :

  ألن اتباع الظن ليس من العلم . الطالب :

  



من فوائد هذه اآلية الكرمية: إبطال مـا ادعـاه  )) .(( بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما فوائد اآلية الكرمية: 

ومــن  هــؤالء مــن قتــل عيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم ، حيــث نفــاه قتلــه مث بــني أنــه مرفــوع إىل اهللا عزوجــل .

وإىل للغاية فدل ذلك على أن املرفوع إليه عـال ؛ واألدلـة علـى  (( إليه ))فوائدها: إثبات علو اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

علــو اهللا تعــاىل بذاتــه كثــرية ال حتصــر مــن القــرآن والســنة وإمجــاع الســلف والعقــل والفطــرة وقــد تكــرر هــذا كثــريا وبينــاه 

وهــذا  : (( بــل رفعــه اهللا إليــه ))ومــن فوائــدها: أن عيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم حــي ؛ لقولــه احلمــد هللا .

ومـن فوائـدها: إثبـات هـذين  له وسلم جبسـده إىل السـموات .يقتضي رفعه جبسده كما عرج بالنيب صلى اهللا عليه وآ

واحلكــيم املتصــف بــاحلكم واحلكمــة ؛ ألــا  ، تصــف بــالعزةاملاالمســني هللا عزوجــل ومهــا: العزيــز ، واحلكــيم ؛ والعزيــز 

اع ؛ ؛ وسبق أن قلنا إن عـزة اهللا تنقسـم إىل ثالثـة أقسـام: عـزة القـدر ، وعـزة القهـر ، وعـزة االمتنـ من حكم وأحكم

ومـن فوائـدها: إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل ، وهـو أنـه ال حيكـم بشـيء إال حلكمـة وال يفعـل شـيئا  فهي ثالثـة معـان .

ـــاع  إال حلكمـــة  ؛ وهـــذه احلكمـــة قـــد تكـــون معلومـــة للنـــاس وقـــد تكـــون غـــري معلومـــة . ومـــن فوائـــدها: وجـــوب اقتن

ألنـــه إذا آمـــن أنـــه حلكمـــة وجـــب أن يقتنـــع بـــه ؛ اإلنســـان حبكـــم اهللا ورضـــاه بقـــدره ؛ فوجـــوب االقتنـــاع حبكمـــة اهللا 

ولــذلك كــان الســلف الصــاحل ال يقنعــون النفــوس عنــد اإلشــكال إال بالنصــوص كمــا فعلــت عائشــة رضــي اهللا عنهــا 

( مـا بــال الحــائض تقضـي الصــوم وال تقضــي الصـالة ؟ فقالــت كــان يصـيبنا ذلــك فنــؤمر بقضــاء حينمـا ســئلت 

ــؤمر بقضــاء الصــالة ) أمــا الرضــا بقضــائه فــاملراد أن يرضــى اإلنســان بقضــاء اهللا ال مبقضــيه ؛ ألن ؛ و  الصــوم وال ن

املقضي فيه تفصيل ؛ لكن القضاء من حيث هو قضاء اهللا جيب عليه أن يرضى بـه ، وهـذا مـن متـام توحيـد الربوبيـة 

ى كــل أحــد ، ومــن فوائــدها: إثبــات احلكــم هللا عزوجــل ؛ فــاحلكم هللا كونــا وشــرعا ؛ أمــا احلكــم الكــوين فنافــذ علــ .

مسلم ، كافر ، مؤمن ، فاجر ، كل أحـد خاضـع للحكـم الكـوين ؛ وأمـا احلكـم الشـرعي فمـن النـاس مـن خضـع لـه 

 مـن (( وإنتفسـري اآليـة الكرميـة:  ومن الناس من مل خيضع له ؛ فاملؤمنون خاضعون له ، والكافرون مل خيضـعوا لـه .

" إن " هنـا نافيـة ، أي مـا مـن أهـل  . شـهيدا )) علـيهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل

تــأيت يف اللغــة العربيــة علــى وجــوه متنوعــة ، تــأيت نافيــة كمــا يف هــذه اآليــة ،  " إن"  الكتــاب أحــد إال ليــؤمنن بــه ؛ و

إال  (( إن هـــذا إال ســـحر مبـــين )) ، (( إن هـــذامثـــل  وأمثلتهــا كثـــرية ، وغالـــب مـــا تـــأيت نافيـــة إذا أتـــت بعـــدها إال

فـإن تكـون هنـا نافيـة ؛ وتـأيت  اختالق )) ، (( إن هذا إال أسـاطير األولـين )) ، (( إن هـذا إال خلـق األولـين ))

خمففــة مــن الثقيلــة مثــل" إن زيــد لقــائم " فهــي خمففــة مــن الثقيلــة ؛ وتــأيت شــرطية مثــل " إن قــام زيــد قــام عمــرو " ؛ 

هـذه مسـتثىن مـن حمـذوف (( إال ليـؤمنن بـه )) لنصارى ؛ وقوله: املراد م اليهود وا (( من أهل الكتاب ))وقوله: 

خــرب ملبتــداء  (( مــن أهــل الكتــاب ))، والتقــدير: وإن مــن أهــل الكتــاب أحــد إال ليــؤمنن بــه ؛ وعلــى هــذا فقولــه: 



جنـد الفعـل هنـا  (( إال ليـؤمنن بـه قبـل موتـه ))حمذوف دل عليه السياق ، وتقدير خـرب احملـذوف ؟ أحـدا ؛ وقولـه: 

مع أننا ال نشاهد أداة نصب ؟ يعين هـو مبـين علـى الفـتح .... بنـون التوكيـد ؛ وقولـه:  (( إال ليؤمنن به ))فتوحا م

الضــمري يعـود علــى عيسـى عليــه  (( قبــل موتـه ))أي عيسـى عليـه الصــالة والسـالم ،  (( بـه قبــل موتـه )) (( بــه ))

ما من أهل الكتاب إال إذا حضره املـوت آمـن بعيسـى السالم ؛ وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب ، يعين أنه 

؛ أو املعىن ما من أحد من أهـل الكتـاب بعـد نـزول عيسـى إال آمـن بعيسـى ، وكـال املعنيـني صـحيح ، والثـاين أظهـر 

أن الضمري يعود إىل عيسى عليه الصالة والسالم ؛ ألن عيسى سوف ينزل يف آخر الزمان وسوف يكسـر الصـليب 

هــذه  (( ويــوم القيمــة يكــون علــيهم شــهيدا ))ال يقبــل إال اإلســالم حــىت اجلزيــة ال يقبلهــا ؛ وقولــه: ويقتــل اخلنزيــر و 

املعىن أن عيسى عليه الصالة والسالم يكون شهيدا عليهم يوم القيمة ؛ معىن آية الكرميـة أنـه ال  (( يكون ))عامله 

هـذا التقـدير يكـون املعـىن: مـا مـن أهـل يوجد أحد من أهل الكتاب إال آمن بعيسـى قبـل أن ميـوت عيسـى ؛ وعلـى 

واحـد مـن أهـل الكتـاب الالكتاب أدرك عيسى إال آمن به قبل أن ميوت ؛ وعلى القول الثاين أن الضمري يعود على 

يكون أنه ما من أهل الكتاب حيضره املوت إال آمن بعيسى حـىت اليهـود الـذين ينكـرون رسـالته يؤمنـون بـه ؛ وقولـه: 

هم اليهود والنصارى ومسـوا بـذلك ألن هلـم كتـب حيـة وإن كانـت حمرفـة ، وهـي التـوراة عنـد  (( من أهل الكتاب ))

اليهــود واإلجنيــل عنــد النصــارى ؛ ولــذلك مســوا أهــل الكتــاب ؛ وال يعلــم كتــاب بقــي إىل بعثــة الرســول عليــه الصــالة 

أو هلـم شـبهة ؛ ولكـن الصـحيح  والسالم مما جاءت بـه الرسـل إال التـوراة واإلجنيـل ؛ قيـل إن اـوس هلـم كتـاب أنـزل

؛ وقولـه:  خالف ذلك ، أنه ال يوجد كتاب بقـي إىل بعثـة الرسـول ـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ـ إال التـوراة واإلجنيـل

أي إميان قبول وإذعان لـيس جمـرد التصـديق ؛ ألن جمـرد التصـديق ال يسـمى إميانـا ؛ وهلـذا ال حيكـم  (( ليؤمنن به ))

 (( قبــل موتــه ))بإميـان أيب طالــب مــع أنــه مصــدق ؛ بــل البــد مــن قبــول مــا آمــن بــه اإلنســان واإلذعــان لــه ؛ وقولــه: 

احلــق ســواء كــان ذلــك بنــزول  أي قبــل مــوت عيســى أو قبــل مــوت اإلنســان وذلــك حــني يــرى احلــق إذ رأى الكتــايب

املوت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصالة والسـالم فإنـه يقبـل ؛ ولكـن هـذا اإلميـان يكـون كاإلميـان االضـطراري 

وذلـك مـذكور  (( ويوم القيمـة يكـون علـيهم شـهيدا ))؛ ألم ملا كانوا يف اختيارهم مل يؤمنوا بعيسى بل كفروا به 

 اهللا دون مــن إلهــين وأمــي اتخــذوني للنــاس قلــت أأنــت مــريم ابــن عيســى يــا اهللا قــال (( وإذيف قـول اهللا تعــاىل: 

 أعلـم وال نفسـي فـي مـا تعلـم علمتـه فقـد قلتـه كنت إن بحق لي ليس ما أقول أن لي يكون ما سبحانك قال

 علـيهم وكنـت وربكـم ربـي اهللا اعبـدوا أن بـه أمرتنـي مـا إال لهم قلت الغيوب ما عالم أنت إنك نفسك في ما

فيــوم القيمــة  شــهيد )) شــيء كــل علــى وأنــت علــيهم الرقيــب أنــت كنــت تــوفيتني فلمــا فــيهم دمــت مــا شــهيدا

فوائد اآليـة الكرميـة:  سيشهد عيسى بن مرمي على قومه أنه مل يقل هلم إال ما أمره اهللا به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم .



يف هـذه اآليـة الكرميـة  . شـهيدا )) علـيهم يكـون القيامـة ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهل من (( وإن

فوائد كثرية منها: أن الكتايب قد يؤمن إميان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسـى ؛ ولكـن هـل ينفـع هـذا اإلميـان 

 ((؟ النصــوص تــدل علــى أن اإلميــان االضــطراري ال ينفــع ، وأن اإلميــان إذا حضــر األجــل ال ينفــع ؛ لقولــه تعــاىل: 

ولكـن اإلميــان  التوبــة للـذين يعملــون السـيئات حتــى إذا حضــر أحـدهم المــوت قـال إنــي تبــت اآلن )) توليسـ

الســيف مث يرســخ يف قلبــه ويثبــت االضــطراري كغــري هــذه احلــال قــد يرســخ يف قلــب املــرء ، فقــد يــؤمن أوال خوفــا مــن 

، إثبــات املــوت للبشــر   بــات املــوت للبشــرومــن فوائــدها: إث ويكــون إميانــا حقيقيــا يثــاب عليــه وينجــوا بــه مــن النــار .

(( ومـا جعلنـا لبشـر مـن وقـال تعـاىل:  (( كـل نفـس ذائقـة المـوت ))كلهم حىت األنبياء ميوتون ، قـال اهللا تعـاىل: 

سـؤال: قلنـا إن عيسـى حـي رفـع إىل السـماء ، مـا اجلـواب لقـول اهللا  . قبلك الخلـد أفـإن مـت فهـم الخالـدون ))

فيــه  (( إنــي متوفيــك ))اجلــواب علــى هــذا أن قولــه تعــاىل:  ؟يــا عيســى إنــي متوفيــك )) (( وإذ قــال اهللا تعــاىل: 

(( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم مـا جـرحتم بالنهـار ثـم أقوال: األول أن املراد وفات النوم ... قول اهللا تعاىل: 

(( واملعـىن أن اهللا تعـاىل عنـدما أراد أن يرفعـه ألقـى عليـه النـوم حـىت ينـزعج ـذا الرفـع ؛ والقـول الثـاين  يبعثكم فيه ))

أي قابضـك كمــا يقــال " تــوىف فــالن حقــه " أي اسـتوفاه وقبضــه ؛ والقــول الثالــث أن اآليــة ليســت  إنــي متوفيــك ))

ن الرتتيـــب هنـــا مـــن بـــاب الرتتيـــب الـــذكري ال علـــى الرتتيـــب الـــذكري وأن املعـــىن: إين رافعـــك إيل و متوفيـــك ؛ فيكـــو 

املعنـــوي ؛ وهـــذه كلهـــا أجوبـــة صـــحيحة وأظهرهـــا األول أن املـــراد وقـــات النـــوم وأن اهللا تعـــاىل ألقـــى عليـــه النـــوم حـــىت 

 ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل من (( وإنتتمة فوائد اآلية:  يكون عند رفعه غري منزعج وال متأثر .

ومــن فوائــدها: أن املــوت ثابــت للرســل علــيهم الصــالة والســالم ومــن دوــم مــن  . شــهيدا )) علــيهم يكــون القيامــة

(( ويـــوم القيمـــة يكـــون ومـــنم فوائـــدها: إثبـــات القيمـــة ؛ لقولـــه تعـــاىل:  بـــاب أوىل ؛ وقـــد ذكرنـــا األدلـــة علـــى هـــذا .

قيــام النــاس هللا عزوجــل ؛  لنــا األخ ؟وقــد بينــا فيمــا ســبق ملــاذا مســي هــذا اليــوم يــوم القيمــة ويبينــه  علــيهم شــهيدا ))

 إنـا ((؛ والثاين ؟ تقام به األشهاد ؛ دليله ؟ قولـه تعـاىل:  (( يوم يقوم الناس لرب العالمين ))دليله ؟ قوله تعاىل: 

؛ لقـول اهللا تعـاىل: ؛ ثالثا ؟ يـوم يقـام املـوازين األشهاد ))  يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر

ومــن فوائــدها: أن الرســول علــيهم الصــالة والســالم يشــهدون علــى  .(( ونضــع المــوازين القســط ليــوم القيمــة )) 

(( فكيــف إذا وهــذا عــام يف كــل الرســول ؛ لقولــه تعــاىل:  (( ويــوم القيمــة يكــون علــيهم شــهيدا ))أممهــم ؛ لقولــه: 

ماء الذي هم ورثة األنبياء هـل يكونـون وهل يكون العلجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا )) 

شــهداء ؟ اجلــواب نعــم ، فــإن العلمــاء يشــهدون علــى األمــم ببلــوغ الرســالة إلــيهم ويشــهدون للرســول بــأم بلغــوا ؛ 

وهلذا كان العلماء ورثة األنبياء .ومن فوائدها: ميكن أن نقول أن الناس يوم القيمـة يتكلمـون ويناشـدون وينـاجون ؟ 



(( وإذ قــال اهللا يــا عيســى بــن مــريم أأنــت قلــت للنــاس اتخــذوني كــن ، ميكــن ؛ ألن اهللا يقــول: أو ال ميكــن ؟ مي

تفســري  . (( قــال ســبحانك مــا يكــون لــي أن أقــول مــا لــيس لــي بحــق ))؟ أجابــه  وأمــي إلهــين مــن دون اهللا ))

 كثيـرا )) . هللا سـبيل عـن وبصـدهم لهـم أحلـت طيبـات عليهم حرمنا هادوا الذين من (( فبظلماآلية الكرمية: 

(( تلــك الجنتــين الفــاء عاطفــة علــى مــا ســبق ؛ والبــاء هنــا الســببية ؛ والظلــم يف األصــل الــنقص ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

وأمـا يف الشـرع فهـو التعـدي سـواء كـان بـنقص واجـب أو بفعـل حمـرم ؛ وقولـه:  آتت أكلها ولـم تظلـم منـه شـيئا ))

أي رجعنــا ، مــع رجــوعهم إىل اهللا  (( إنــا هــدنا إليــك ))يعــين ــم قــوم موســى حــني قــالوا  (( مــن الــذين هــادوا ))

هــذا الفعــل هــو  (( فــبظلم مــن الــذين هــادوا حرمنــا علــيهم طيبــات أحلــت لهــم ))والتــزامهم ... ظلمــوا أنفســهم 

؛ والتحـرمي يف  ( حرمنـا ))(متعلـق بقولـه:  (( فـبظلم ))يعـين اجلـار واـرور يف قولـه:  (( فـبظلم ))العامـل يف قولـه: 

اللغة املنع ، ومنه حرمي البئر وهو ما حوهلا مينع من إحياء ما حولـه ؛ ومنـه مسـي النسـاء حرميـا الحتجـام واملنـع مـن 

أي أطعمة طيبـات ، فهـي صـفة ملوصـوف  (( حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) (( طيبات ))التعدي عليهم ؛ 

يث له إطالقات متعددة: تارة يراد به الشيء النجس ، وتارة يراد به الـرديء ، حمذوف ؛ والطيب ضد اخلبيث واخلب

طيبهـا لكـن أي كانت باألول حـالال وهـي باقيـة علـى  (( طيبات أحلت لهم ))وتارة يراد به احملرم مطلقا ؛ وقوله: 

؛  ذي بيـده األمـرمن احملل ؟ احملل هـو اهللا عزوجـل ؛ ألنـه هـو الـ (( أحلت لهم ))حرمت عليهم بسبب ظلمهم ، 

الواو حرف عطف وصد مصـدر حيتمـل أن يكـون مـن الفعـل املتعـدي وحيتمـل  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))

أن يكون من الفعل الـالزم ، وذلـك ألن صـدى تكـون الزمـا ، يعـين تكـون فعـال الزمـا وتكـون متعـديا ؛ فيقـال صـد 

فه عنـه ؛ وهنـا جيـوز فيـه األمـران ، فهـم صـدوا أنفسـهم الرجل عن كذا مبعىن أعرض ، وصـد غـريه عـن كـذا مبعـىن صـر 

عن سبيل اهللا كثريا وصدوا غريهم أيضا ملا عندهم من الكتاب الذي يشـبهون بـه و ... بـه علـى النـاس ويقولـون إن 

 املـراد (( عـن سـبيل اهللا ))حممدا ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ليس هو املبعـوث املنتظـر ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ وقولـه: 

بسبيل اهللا شرعه الذي شـرعه اهللا لعبـاده ، ومسـي سـبيل اهللا ألنـه طريـق موصـل إىل اهللا عزوجـل ، وألن اهللا تعـاىل هـو 

الذي وضـعه للعبـاد ، مل يشـرعه أحـد سـواه ؛ فأضـيف إىل اهللا تعـاىل باعتبـارين: االعتبـار األول أنـه موصـل إليـه كمـا 

اين أن اهللا هــو الــذي وضــعه للعبــاد وشــرعه لــه مــع أنــه يضــاف تقــول مــثال هــذا طريــق مدينــة وهــذا طريــق مكــة ؛ والثــ

فهنـــا أضـــاف الســـبيل إىل املـــؤمنني باعتبـــار أـــم  (( ويتبـــع غيـــر ســـبيل المـــؤمنين ))أحيانـــا لســـالكيه كقولـــه تعـــاىل: 

(( عـن سالكون ؛ وعلى هذا فأضيف السبيل إىل اهللا كان باعتبارين ، وإذا أضيف إىل العباد صار باعتبار واحـد ؛ 

خيتلــف إعراــا بــاختالف كلمــة صــد ، إن كانــت الزمــة فهــي صــفة ملصــدر حمــذوف  ســبيل اهللا كثيــرا )) (( كثيــرا ))

أي خلقــا   أي: صـدودا كثــريا ؛ وإن كانــت متعديـة فهــي مفعــول لصــد ، وإن شـئت فقــل صــفة ملفعـول صــد احملــذوف



 (( وأخـذهمتفسـري اآليـة الكرميـة:  .كثريا ؛ وهم يف الواقـع جـديرون بوصـفني فـإم صـدوا بأنفسـهم وصـدوا غـريهم 

(( وأخـذهم الربـا  . أليمـا )) عـذابا مـنهم للكـافرين وأعتـدنا بالباطـل النـاس أمـوال وأكلهـم عنـه نهـوا وقد الربا

هذا وصف الثالث ، أخذهم الربا ومل يقل: أكلهم ؛ ألن األخـذ أعـم قـد يأخـذ اإلنسـان الربـا وال  وقد نهوا عنه ))

(( يأكلــه يســتعمله يف اللبــاس أو يف بنــاء ومــا أشــبه ذلــك ، وقــد يأخــذه لألكــل ؛ تــارة يعــرب باألكــل كقولــه تعــاىل: 

وتارة يعرب باألخذ وهـو أعـم ؛  س ))الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم

مــن ممارســة غــري اآلكــل ، أشــد مــن ممارســة اآلخــذ إذ أن لربــا أشــد للكــن التعبــري باألكــل أشــد ؛ ألن ممارســة اآلكــل 

الزيـادة لغـة ، الربـا لغـة الزيـادة ؛  (( الربـا ))يف أمـور أخـرى غـري األكـل ؛ وقولـه:  ينفقـهاآلخذ قد يستعمل الربا وقد 

يــادة يف أشــياء معينــة بينهــا النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف ســتة أشــياء ، عــدها يــا أخ ؟ الــذهب ويف الشــرع الز 

والفضــة ، الشــعري ، الزبيــب ، الزبيــب ؟ مــا علمنــا ــا إال الســاعة ؛ الــذهب والفضــة والشــعري والــرب والتمــر وامللــح ؛ 

الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة وبـالبر بـالبر  (هذه ستة أشياء ؛ دليلها قوله ؟ قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

هـل يلحـق ـذه الســتة  والملـح بـالملح والشـعير بالشـعير والتمـر بـالتمر مـثال بمثــل يـدا بيـد سـواء بسـواء ... )

غريها ؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا يف ذلك ؛ أما أهل الظـاهر فقـالوا ال يلحـق ـا غريهـا ؛ ألنـه مـن ... القيـاس ؛ 

سيون فاختلفوا ؛ فمنهم من قال ال يلحق ا غـريه بـل يقتصـر علـى مـا جـاء بـه الـنص كـابن عقيـل احلنبلـي وأما القيا

إن العلمـاء اختلفـوا يف  رمحه اهللا حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنه من أهـل القيـاس واملعـاين لكنـه قـال

تالف املــأمومني علــى اإلمــام يف الزيــادة أو ولــيس هنــاك نــص بــني جيــب مســريه إليــه ؛ فــإذا اختلفــوا فهــم كــاخ العلــة

، مل يؤخـذ ال نقص يف الصالة ، واملعروف أنه إذا اختلف املأمومون على اإلمام يف الزيادة والنقص سـقطت أقـواهلم 

بقــول الزيــادة وال بقــول الــنقص ؛ فيقــول ملــا اختلــف العلمــاء رمحهــم اهللا يف علــة الربــا يف هــذه األشــياء الســتة بطلــت 

جعنــا إىل القــول بأنــه يقتصــر علـى مــا جــاء بــه الــنص ؛ والقــول الثـاين عنــد أصــحاب القيــاس أن العلــة معقولــة العلـة ور 

وميكــن أن يلحــق ــذه األشــياء الســتة مــا كــان مثلهــا ؛ مث اختلفــوا يف املماثلــة هــل هــي الطعــم أو الكيــل أو الكيـــل 

بة ال تكــاد تــأيت علــى شــيء تطمــئن إليــه كثــريا ؛ واالدخــار ؛ وهلــذا كــان أقــوال العلمــاء يف هــذه املســألة أقــواال مضــطر 

 على كل حال حنن نقول الربا الذي حرم اهللا ورسوله سواء كان ذلك عن طريق األثر أو عن طريق النظـر والقيـاس .

الــواو هنــا للحــال يعــين واحلــال أــم قــد ــوا عنــه وبلغــوا وقامــت علــيهم احلجــة  (( أخــذهم الربــا وقــد نهــوا عنــه ))

يعــين أــم  (( وأكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل ))الوصــف الرابــع:  لكــنهم أخــذوه ؛ والنــاهي عــن هــو اهللا ورســله .

وا أو عمـروا أو فعلـوا أي استولوا على أموال الناس ، فاملراد بأموال الناس هنا االستيالء سواء اسـتولوا فـأكلوا أو لبسـ

الباطل كل ما خـالف الشـرع فهـو باطـل سـواء أخـذوه عـن طريـق الغـش أو عـن طريـق  (( بالباطل ))شيء ؛ وقوله: 



مـا الكذب أو عن طريق اجلهل باملبيعات أو عـن طريـق كـتم احلـق أو دعـوى مـا لـيس هلـم ؛ املهـم املـراد بالباطـل كـل 

؛ مـا بعـدها  (( حرمنـا ))عرفنـا أـا متعلـق بقولـه:  م من الـذين هـادوا ))(( فبظلأخذ بعري حق ؛ بقي عندنا اآلن 

حيتمـل أن تكـون  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ))

يل بيعـين وحرمنـا علـيهم طيبـات أحلـت هلـم بصـدهم عـن سـ (( حرمنـا ))معطوفة على مـا سـبق ويكـون العامـل هـو 

؛ وحيتمــل أن العامــل حمــذوف ، التقــدير: وعــذبناهم بصــدهم عــن ســبيل اهللا كثــريا وأخــذهم اهللا كثــريا وأخــذهم الربــا 

خيرب اهللا يف هـذه اآليـة الكرميـة أن ؛  (( وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ))الربا وقد وا عنه ، يدل عليه قوله: 

(( طيبـات أحلـت عليهم بعض الطيبـات ال كـل الطيبـات بـدليل قولـه:  هؤالء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم اهللا

وهـــي نكـــرة ال تفيـــد العمـــوم بـــل هـــي لإلطـــالق ؛ فمـــا الـــذي حـــرم علـــيهم ؟ قـــال اهللا مبينـــا ذلـــك يف ســـورة  لهـــم ))

 حملـت مـا إال (( وعلى الذين هادوا حرمنـا كـل ذي ظفـر ومـن البقـر والغـنم حرمنـا علـيهم شـحومهمااألنعـام: 

فحـرم اهللا علـيهم مـن أجنـاس  لصـادقون )) وإنـا ببغـيهم جزينـاهم ذلـك بعظـم اخـتلط ما أو الحوايا أو ظهورهما

احليـــوان كـــل ذي ظفـــر ، واملـــراد بكـــل ذي ظفـــر كـــل مـــا رجـــاله أو قـــدماه غـــري مشـــقوق يعـــين الـــذي مل يشـــقق ظفـــره 

يسمى ذا الظفر مثل اإلبل والنعم والـنهم ومـا أشـبه ذلـك ، يعـين الـذي لـه أصـابع وال شـق قدمـه يسـمى ذا الظفـر ؛ 

يعين أم كانوا صـادين عـن سـبيل  (( وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))؛  وعلى هذا فاإلبل حمرمة على بين إسرائيل

اهللا وصـــادين لغـــريهم أيضـــا ؛ فهـــم مســـتكربون وجمرمـــون ، مســـتكربون عـــن طاعـــة اهللا بصـــدهم بأنفســـهم ، جمرمـــون 

اعـا يعـين أخـذهم إيـاه أكـال واسـتعماال وانتف (( وأخـذهم الربـا ))حيث اعتدوا على غريهم وصدوا عن سبيل اهللا ؛ 

وهـــذا أشـــد يف اإلمث والتحـــرمي ألـــم قـــد قامـــت علـــيهم احلجـــة ؛ وكـــذلك أيضـــا وفهـــم بـــأم  (( وقـــد نهـــوا عنـــه ))

يأكلون أموال الناس بالباطل ، ومـن ذلـك الرشـوة فقـد كـانوا أكـالني للسـحت ، الرشـوة يف احلكـم يعـين أـم يرشـون 

زوجـل أنـه أعـد للكـافرين مـنهم عـذابا أليمـا ، وهنـا جتـدون احلكام ن حيكموا هلم مبا مل ينـزل بـه اهللا شـرعا ؛ مث بـني ع

وقـد سـبق  (( للكـافرين مـنهم عـذابا أليمـا ))اإلظهار يف موضـع اإلضـمار حيـث مل يقـل: وأعتـدنا هلـم ، بـل قـال: 

أن لإلظهار يف موضع اإلضمار فوائد ؟ أا علية البيان علية احلكم ... يعين أنه بسـبب كفـرهم أعـد اهللا هلـم عـذابا 

التســجيل أليمـا ؛ طيـب يعــين اإلشـارة إىل علــة احلكـم ؛ اإلشـارة إىل عمــوم احلكـم لكــل مـن اتصـف ــذا الوصـف ؛ 

(( أي أــم بــذلك صــاروا كفــارا ؛ لكــن هنــا ال يســتقيم هــذا املعــىن ح ألنــه قــال:  علــيهم مبــا يقتضــي هــذا الوصــف

تنبيــه املخاطــب ، تنبيــه املخاطــب ألن فجعلهــم قســمني قســم كــافر وقســم غــري كــافر ؛ أيضــا ؟  للكــافرين مــنهم ))

الكالم إذا خرج عن األسلوب فإنه البد أن ينتبـه اإلنسـان ، ومـن ذلـك االلتفـات مـن اخلطـاب للغيبـة أو العكـس ؛ 



وبني اهللا عزوجل أن هذا العذاب الـذي أعـد هلـم  فهذا يقتضي انتباه املخاطب ، وهو أسلوب من أساليب العربية .

  تأيت مبعىن مفعل ، ومنه قول الشاعر:أليم أي مؤمل ، وفعيل 

  ؛ أمن ريحانة الداع السميع   يؤرقني  وأصحابي هجوع                    

 (( فــبظلمفوائــد اآليــة الكرميــة:  أمــن رحيانــة الــداع الســميع يــؤرقين ، معــىن الســميع هنــا املســمع ، وأصــحايب هجــوع .

يف هــذه اآليــة الكرميــة  كثيــرا )) . اهللا ســبيل عــن وبصــدهم لهــم أحلــت طيبــات علــيهم حرمنــا هــادوا الــذين مــن

(( فـبظلم مـن الـذين هـادوا فوائد كثرية ؛ منها: إثبات األسباب ، وأن اهللا تعاىل قد يشرع الشيء لسبب ؛ لقولـه: 

؛ ومن ذلك أن اهللا شـدد علـى بـين إسـرائيل الـذين أمـروا بـذبح البقـرة حـني  حرمنا عليهم طيبات ما أحلت لهم ))

لـو أـم ذحبـوا أي بقـرة كانـت  (( إن اهللا يـأمركم أن تـذبحوا بقـرة ))بـيهم موسـى عليـه الصـالة والسـالم: قال هلـم ن

ألجزئهم وحصل املقصود لكـن شـددوا فشـدد اهللا علـيهم ؛ وإثبـات األسـباب انقسـم النـاس بـه إىل طـرفني ووسـط ؛ 

اهللا ؛ ومــنهم مــن أثبــت األســباب مــنهم مــن أنكــر األســباب مطلقــا وقــال إثبــات األســباب يقتضــي إثبــات خــالق مــع 

على أا فاعلة بطبيعتها ، ومن من أثبت األسباب على أا فاعلة مبا أودع اهللا فيها مـن القـوة املوجبـة للمسـببات ، 

وهذا القول هو قول الوسط الذي دل عليه املنقول واملعقـول ؛ فـأي دعـوى خلـالق مـع اهللا إذا قـال إن اهللا خلـق هـذا 

للشـــيء الفـــالين ؟ أي دعـــوى خلـــالق مـــع اهللا ؟ وأي دعـــوى تصـــح إلنكـــار تـــأثري األســـباب يف  الشـــيء ليكـــون ســـببا

مـن مسبباا أي دعوى ؟ كـل يعـرف أن األسـباب مـؤثرة يف مسـبباا ؛ وهلـذا هـدى اهللا الـذين آمنـوا ملـا اختلفـوا فيـه 

قــد تتخلــف املســببات بــإذن  احلـق بإذنــه فــأثبتوا األســباب علــى أن الـذي خلقهــا وأوجــدها هــو اهللا عزوجــل ؛ ولـذلك

اهللا كما ختلف إحراق النار من ابراهيم عليـه الصـالة والسـالم مـع أـا نـار عظيمـة حمرقـة حـىت قيـل إـم مل يسـتطيعوا 

أن يقربوا منها بل رموه إليهـا بـاملنجنيق مـن بعـد ومـع ذلـك صـارت عليـه بـردا وسـالما ؛ وهـذا يـدل علـى أن السـبب 

ومـــن  هللا عزوجـــل وهـــو أيضـــا مـــن حكمـــة اهللا عزوجـــل أن جعـــل لكـــل شـــيء ســـببا .لـــيس يـــؤثر بنفســـه بـــل بـــإرادة ا

(( فــبظلم مــن الــذين هــادوا حرمنــا علــيهم طيبــات أحلــت فوائــدها: أن الظلــم ســبب حلرمــان اخلــري ؛ وهــذا لقولــه: 

رج ؛ والظلــم ســبب حلرمــان اخلــري الشــرعي والقــدري ؛ أمل تعلمــوا أن الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم خــ لهــم ))

ذات يــوم خيــرب أصــحابه بــأن الليلــة ليلــة القــدر فتلحــا رجــالن مــن األنصــار أو غــريهم فرفعــت ونســيها عليــه الصــالة 

والسالم ؛ هذا حرمان ألمر قدري أو شرعي ؟ شرعي ، وهو أن من قامها إميانا واحتسـابا غفـر اهللا لـه مـا تقـدم مـن 

والتخاصــم والتنــازع ؛ وهلــذا يغفــر يف ليلــة القــدر إال  ذنبــه ؛ لكــن حــرم النــاس مــن اخلــري بســبب الظلــم وهــو التالحــي

للمتشحنني الـذين بيـنهم شـحناء فإنـه ال يغفـر هلـم كمـا تعـرض األعمـال يـوم االثنـني واخلمـيس فيغفـر لكـل أحـد إال 

أن اهللا تعـاىل قـد حيـرم بـالظلم حتـرمي ومـن فوائـدها:  من بينه وبني أخيه شحناء ، فيقـال أنـذر هـذين حـىت اصـطلحا .



هــذا حتــرمي  (( وعلــى الــذين هــادوا حرمنــا كــل ذي ظفــر ))يا ؛ ألن الــذي حصــل يف بــين إســرائيل حتــرمي شــرعي قـدر 

شرعي ؛ لكن قد حيرم اإلنسـان حترميـا قـدريا مـع حـل الشـيء لـه شـرعا ، فيصـاب مـثال مبـرض يقـول لـه األطبـاء اتـرك 

األكلة الفالنية ، بسبب ظلمه ، بسـبب ظلمـه اإلنسـان مـثال قـد يتهـور ويصـرف يف اإلنفـاق واإلسـراف يف اإلنفـاق 

 (( وال تسرفوا إنـه ال يحـب المسـرفين ))يل ؟ قوله تعاىل: أكال وشربا ولبسا حرام أو حالل ؟ كيف حرام ؟ الدل

قــد يســرف اإلنســان فيحــرم مــن هــذا اخلــري الــذي أســرف فيــه قــدرا ال شــرعا ، بــأن يصــاب مبــرض ال يــتالءم معــه أن 

ومــن فوائــدها: أن األمــر إىل اهللا تعــاىل حتلــيال  يأكــل كــل شــيء أو أن يلــبس كــل شــيء ؛ وهــذا يســمي حترميــا قــدريا .

وهـو كـذلك ، التحليـل والتحـرمي لـيس إلينـا وال إىل أحـد مـن  (( أحلت لهم ))وقولـه:  (( حرمنا ))ا ؛ لقوله: وحترمي

 (( والالنـــاس إال إىل اهللا ورســـوله ؛ فـــالتحرمي إىل اهللا ورســـوله والتحليـــل كـــذلك واإلجيـــاب كـــذلك ، قـــال اهللا تعـــاىل: 

 علــى يفتـرون الــذين إن الكـذب اهللا علــى روالتفتـ حــرام وهـذا حــالل هـذا الكــذب ألسـنتكم تصــف لمـا تقولـوا

ومن فوائدها: أن الطيبات نفسها قد تكـون ممنوعـة شـرعا ، وهـو كـذلك ، قـد تكـون  . يفلحون )) ال الكذب اهللا

الطيبـــات ممنوعـــة علـــى هـــذا اإلنســـان شـــرعا حـــىت بعـــد كمـــال الـــدين ؛ يقـــول شـــيخ اإلســـالم إن الطعـــام حـــرام علـــى 

أكــل أو خــاف التخمــة فإنــه يكــون حــرام عليــه ، يعــين مــثال إنســان مــأل بطنــه مــن  اإلنســان إذا كــان يتــأذى بــه لــو

الطعــام لكـــن الطعـــام كـــان شـــهيا ولذيــذا فجعـــل يأكـــل يأكـــل يأكـــل حــىت وصـــل إىل احللقـــوم ، هـــذا يتـــأذى أو ال ؟ 

عليـه  الشك أنه سيتأذى ، سيتأذى ورمبا حيصل عليـه ضـرر إمـا حاضـرا أو مسـتقبال ، يقـول شـيخ اإلسـالم إنـه حيـرم

أن يأكــل ؛ وكــذلك إذا خــاف عليــه التخمــة ، التخمــة وذلــك بتغــري املعــدة ونتنهــا وإن مل يكــن مــن أجــل األذيــة ، 

أحيانا يكون بعض األطعمة ال يتالءم مع أطعمة أخرى فتجد اإلنسـان يأكـل هـذا علـى هـذا ويتغـري معدتـه وحيصـل 

كل ؛ ألن اهللا إمنـا أبـاح األكـل والشـرب مـن أجـل تقـومي هلا ننت ورائحة كريهة ، هذا أيضا نقول إنه حرام عليه أن يأ

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن الصــد عــن ســبيل اهللا ســواء كــان صــدا  البــدن فــإذا عــاد ذلــك إىل الضــرر صــار حرامــا .

ومــن فوائـــدها: أن الصـــد ال يتقيـــد بصـــيغة  .(( وبصـــدهم عـــن ســـبيل اهللا كثيـــرا )) لنفســه أو صـــدا لغـــريه ؛ لقولـــه: 

أو باإلرشـاد أو باإليعـاد أو بالوعـد أو بغـري ذلـك فإنـه داخـل يف اآليـة  ما فيه صد عـن سـبيل اهللا سـواءمعينة بل كل 

فيأيت إىل إنسـان ويقـول يـا فـالن ال تكلـف نفسـك بالـدعوة  رمبا يكون الصد عن سبيل اهللا  يف التحذير من ذلك ،

ه مهــة ونشــاط أن األول املنصــوح عنــد ، مــعواملوعظــة ونصــح النــاس إنــك تــدعوا مــوتى ولقــد أمسعــت لــو ناديــت حيــا 

؛  يكون هذا قد صد عن سبيل اهللا ؛ لكن إذا علم أن هذا الشخص رمبا يتكلم مبـا ال يعلـم فهـل  وعزمية فيأيت هذا

ختليلــه عــن الكــالم مــن الصــد عـــن ســبيل اهللا أو مــن محايــة ســبيل اهللا ؟ الثــاين ؛ ألنـــه رمبــا يــأيت إنســان عنــده إقـــدام 

ا قلــت لــه إنــه ال ينبغــي وال وعنــده شــجاعة حيــب يــدعوا بكــل شــيء لكــن ال علــم عنــده ، فهــذا ال حــرج عليــك إذ



تكلف نفسك وال تتعب نفسك سواء أضفت هذا أن الناس مل يقبلـوا منـه أو أضـفت هـذا إىل أنـه لـيس عنـده علـم 

ومـن فوائـدها: ذكـر  فيقع يف حرجة ، فهذا ال بأس فيه بل هذا من محاية سبيل اهللا وليس مـن صـد عـن سـبيل اهللا .

فهـذا غايـة الـذم  (( وبصـدهم عـن سـبيل اهللا ))ال مفهـوم لـه ؛ لقولـه: الوصف الذي يكون أشد يف الذم وإن كـان 

ومـن فوائـدها: أن املتعـاطني بالربـا مـن  لكن لو أم صدوا قلـيال لكـان هلـم نصـيب مـن اإلمث إمنـا الغايـة هـي الكثـرة .

لربـا حمـرم سـواء  ومـن فوائـدها: أن أخـذ ا . (( وأخـذهم الربـا وقـد نهـوا عنـه ))هذه األمة مشبهون لليهود ؛ لقولـه: 

ومــــن  .(( أخــــذهم الربــــا )) كــــان لألكــــل أو للشــــرب أو للــــبس أو لالقتنــــاع أو ألي غــــرض كــــان ؛ لعمــــوم قولــــه: 

  فوائدها: أن احلجة ال تقوم إال بعد بلوغها ، وأن من فعل شيئا ال يدري عن حكمه فهو غري مؤاخذ به 



 منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم عنه نهوا وقد الربا (( وأخذهمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( وأخذهم الربا وقد ومن فوائدها: أن املتعاطني بالربا من هذه األمة مشبهون لليهود ؛ لقوله:  . أليما )) عذابا

ومن فوائدها: أن أخذ الربا حمرم سواء كان لألكل أو للشرب أو للبس أو لالقتناع أو ألي غرض   . نهوا عنه ))

ومن فوائدها: أن احلجة ال تقوم إال بعد بلوغها ، وأن من فعل شيئا ال  . (( أخذهم الربا ))كان ؛ لعموم قوله: 

وهو عاملة ربوية مبفلو تعامل إنسان  وعلى هذا (( وقد نهوا عنه ))؛ لقوله:  يدري عن حكمه فهو غري مؤاخذ به

ال يدري أنه ربا يعين أنه يعرف الربا عموما لكن ال يدري أن هذه املعاملة معينة من الربا مث علم بعد ذلك فهل 

(( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله نقول إن ما أخذه من الربا حرام ؟ ال ، نقول ليس حرام ؛ لقوله تعاىل: 

وهو مل يعلم أنه ي عنه ؛ لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه مث تاب فهل نقول  ى اهللا ))ما سلف وأمره إل

 املربو رده على من أخذته منه ؟ اجلواب: ال ؛ ألننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكان له ـ أي للمردود عليه ـ

املرايب الذي كان عاملا بأن الربا حرام لكنه مرتني ؛ لكن نقول تصدق به ، ال تدخله يف ملكك وال ترده إىل 

سولت له نفسه فأعطاك ربا ؛ إذا كان املرايب مأخوذا منه الربا وتاب فهل يلزمه أن يتصدق مبقدار ما أعطى من 

يف الواقع ، فإذا تاب إىل اهللا عزوجل فإننا ال نقول له يلزمك أن  عة ؟ ال ؛ ألنه مربو ، املعطيالربا ؟ أجيبوا بشجا

(( ومن فوائدها: حترمي أكل أموال الناس بالباطل ؛ لقوله:  دق مبقدار ما دفعت من الربا ، الكالم فيمن أخذ .تص

وقد ذكرنا أن الباطل هو ما ليس حبق ، وبناء على ذلك لو أن اإلنسان أكل  وأكلهم أموال الناس بالباطل ))

احلريب مباح الدم واملال ؛ وعلى هذا فلو تلصص  مال حريب فهل يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل ؟ ال ، ألن

مجاعة ليس هلم شوكة على بالد الكفار احلربية وأخذوا أمواال فهي هلم وال شيء عليه يف ذلك ؛ ألن أموال الكافر 

احلريب مباح للمسلمني ؛ وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغري حق ؟ فقد أكل أموال الناس بالباطل ؛ 

الوعيد الشديد على من اتصف ومن فوائدها:  الثالثة معصومون ، أمواهلم حمرتمة وأنفسهم حمرتمة . ألن هؤالء

(( وأعتدنا ذه الصفات: الظلم ، وأخذ الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وصد الناس عن سبيل اهللا ؛ لقوله: 

وجل ، حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن  ومن فوائدها: إثبات عدل اهللا عز . للكافرين منهم عذابا أليما ))

  الذي عد له العذاب األليم هو الكافر من هؤالء .

 أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون لكن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  :قراءة اآليات

 سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين قبلك من أنزل وما إليك

  عظيما )) . أجرا

  



 اهللا سبيل عن وبصدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من (( فبظلممناقشة عن معاين اآلية: 

وجه الداللة أن  (( فبظلم من الذين هادوا ))يف اآلية ما يدل على إثبات األسباب ما هو ؟ قوله:  .كثيرا )) 

   الباء سببية .

(( وسبق لنا أيضا أن اإلنسان قد حيرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوين ألجل ظلمه ؟ لقوله:   الشيخ :

  ، التحرمي هذا شرعي أو قدري ؟  (( حرمنا ))قوله:  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم  ))

  شرعي ؛  الطالب :

عنا ال ميكن أن حيرم الطيبات حترميا شرعيا حيرم اإلنسان طيبات حترميا قدريا ، فمثال يف شر  بالقياسلكن   الشيخ :

(( بصدهم قوله:  ألنه انتهى وقت التحرمي والتحليل ؛ لكن قد حيرم اإلنسان إياها حترميا قدريا ملرض أو غريه .

  هل صد الناس من الفعل الالزم أو من الفعل املتعدي ؟  عن سبيل اهللا كثيرا ))

  ؛ تمل فعل الالزم وفعل املعتدي حي الطالب :

  فسرها على كال االحتمالني إذا كانت من الالزم فما معناها ؟   الشيخ :

  هم صدوا بأنفسهم ؛  عىناملالالزم فمن إذا كان  الطالب :

  وإذا كانت متعدي فهم صدوا غريهم .  الشيخ :

  كيف تعرب كثريا ؟  )) كثيرا(( على هذا االختالف ينبين إعراب   الشيخ :

  مفعول به ؛  (( كثيرا ))الزمة تكون إن قلنا إا  الطالب :

  الزم فكثريا ؟  إن كانت  الشيخ :

  وصف ؛  الطالب :

  املعىن ؟   الشيخ :

   م عن سبيل اهللا صدا كثريا ؛وبصده الطالب :

  وصف أليش ؟   الشيخ :

  حملذوف ؛  الطالب :

  املعىن ؟   الشيخ :

  صدهم عن سبيل اهللا خلقا كثريا ،  الطالب :

  يعين مفعول به ؛ وعلى األول تكون صفة ملصدر حمذوف وإن شئت فقل مفعوال مطلقا .  الشيخ :



أيش طريقة أخذهم الربا ؟ يعين تناوهلم الربا سواء أكلوه أو لبسوه أو استعملوه يف  (( وأخذهم الربا ))  الشيخ :

  منافع أخرى ؛ أيها أعم يأكلون الربا أو يأخذونه ؟ 

  يأخذون . الطالب :

  هل تستطيع أن تبني لنا ما هو الربا ؟   الشيخ :

  يف اللغة الزيادة ؛  الطالب :

ويف االصطالح زيادة مقدرة يف أشياء مقدرة ؛ يف زمن مقدر على وجه مقدر ، ما هذا يا شيخ ؟ زيادة   الشيخ :

  ؛  زيادة يف أشياء معلومة أو نسأ مقدرة يف أشياء معلومة ، 

  اء املعلومة ؟ إذا قلت لك فما هي األشي  الشيخ :

  الذهب ، والفضة ، الرب ، التمر ، وامللح ؛  الطالب :

  مخسة هذه ؟   الشيخ :

  والشعري . الطالب :

  هل يقاس عليها غريها ؟ فيه خالف بني العلماء ؛ فسر ؟   الشيخ :

منهم من قال إنه ال يقاس ؛ أما عند الظاهرية فال يقاس عليها غريها ؛ ألن القياس عندهم ليس دليال  الطالب :

  شرعيا ؛ 

  وعلى رأي القياسيني ؟   الشيخ :

  يقاس عليها غريها ولكن اختلفوا يف ذلك ؛  الطالب :

من هم يقتصر عليه  ، يعين عندك .نرجع إىل األقوال ابن عقيل احلنبلي قال إذا اختلفنا يف العلة  خطأ ،  الشيخ :

بناء على اختالفهم يف العلة وليس هناك نص يفصل فتساقطت األقوال ؛ وعند اآلخرين من القياسيني يقاس 

  عليها واختلفوا يف العلة ؛ أي نعم أحسنت .

  ما هو الضابط يف أكل أموال الناس بالباطل ؟  الشيخ :

  ل الناس بغري حق فقد أكله بالباطل .من أكل أموا  احلق الباطل هو ضد الطالب :

  الغش إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل ملال الباطل ؟   الشيخ :

  نعم ، الطالب :

  ألنه زيادة بغري حق .   الشيخ :



إذا قال قيمة هذه السلعة مائة وهي مل تسم فاشرتاها املشرتي مبائة هل يكون هذه الزيادة من أكل املال   الشيخ :

  بالباطل ؟ 

  نعم . الطالب :

 قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنتفسري اآلية الكرمية: 

  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا لمؤمنونوا الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين

(( لكن الراسخون في مث قال اهللا عزوجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤالء الذين هادوا مبا ذكر قال: 

اسم  (( الراسخون )) فلكن هنا حرف استدراك ، استدراك على ما مضى من أوصافهم ، و العلم منهم ))

، (( فاعل من رسخ إذا ثبت ، ومنه رسوخ الشجرة ، رسوخ أساس البينان وما أشبه ذلك ؛ ألنه يثبت وال يتزعزع 

املراد به هنا العلم الشرعي ، فأل فيه للعهد الذهين ؛ ألن الرسوخ  (( في العلم )) الراسخون في العلم منهم ))

أي  (( منهم ))حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ ؛ وقوله: يف غري العلم الشرعي ال صاحبه وال يذم بل هو على 

من الذين هادوا ، ومنثل هلذا مبن ؟ بأيب بن كعب رضي اهللا عنه ، بعبد اهللا بن سالم ، عبد اهللا بن سالم فإنه كان 

زل (( والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنحربا من أحبار اليهود وآمن مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

لكن هل املراد بذلك الراسخون يف  (( الراسخون ))هي عطف على قوله:  (( والمؤمنون ))قوله:  من قبلك ))

العلم الذين أمثر علمهم اإلميان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة وعطف الصفة على الصفة جائز يف 

فسوى والذي قدر فهدى والذي (( سبح اسم ربك األعلى الذي خلق اللغة العربية كما يف قوله تعاىل: 

يف العلم واملراد م املؤمنون من املهاجرين واألنصار أي من  ني؟ أو املؤمنون هنا غري الراسخأخرج المرعى )) 

هذه األمة فيكون العطف من باب العطف املتباينني املتغايرين ؟ ذكروا يف هذا قوالن ، وال يبعد أن يكون القوالن  

وهو  (( المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك )) (( بما أنزل إليك ))كالمها صحيح ؛ وقوله: 

فاملنزل هو (( قل أنزله روح القدس من ربك )) القرآن ، واملنزل له هو اهللا عزوجل كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ إذا ما اسم موصول يعود على ؟ اهللا عزوجل ، واملنزل إليه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، والنازل هو القرآن 

من الكتب السابقة ، فيؤمنون بأن اهللا أنزل التوراة على موسى واإلجنيل على  (( وما أنزل من قبلك ))القرآن ؛ 

 (( والمقيمون الصالة والمؤتون الزكاة ))عيسى والزبور على داود والصحف على ابراهيم وكذلك على موسى ؛ 

ن ا على وجه االستقامة والتمام بأن يأتوا ا تامة الشروط واألركان والواجبات املقيمون الصالة الذين يأتو 

ويف اآلية إشكال من  ويكملوا باملستحبات ؛ و املراد بالصالة هنا عموم الصالة فيشمل الفرائض والنوافل .

أشكل على بعض بالياء بني مرفوعات مرفوع سابق ومرفوع الحق ف (( المقيمين ))حيث اإلعراب حيث جاءت 



معطوف على  (( المقيمين ))الناس كيف جاءت هذه الكلمة بني املرفوعات على أا بالياء ؟ فقيل: إن قوله: 

أي واملؤمنني باملقيمني الصالة ، واملراد م املالئكة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله  (( بما أنزل إليه ))قوله: 

وسلم أخرب أنه ما يف السماء موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد ؛ فكأنه قال واملؤمنني 

نص  من املالئكة وغريهم ، وأنهة مبن ؟ باملالئكة ؛ وقيل: إن املؤمنني هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصال

على مقيمي الصالة ألمهيتها وألا آكد أفعال البدن من العبادات ؛ فعلى هذا تكون منصوبة ال جمرورة ؛ ونصبت 

؛ وإمنا جاء القطع على املدح أي أمدح املقيمني الصالة ، فعاملها إذا حمذوف ، التقدير: وأمدح املقيمني بالصالة 

؛ الفائدة األوىل معنوية وهي بيان العناية بإقام الصالة ؛ والفائدة الثانية االنتباه ،  لفائدتني بفعل حمذوف حيث .

معه وال جيد يكون هناك شيء يوجب وقوفه ؛ لكن إذا  كان على نسق واحد فإن اإلنسانوذلك ألن الكالم إذا  

الكلمات ؟ إذا فيه فائدتان: إحدامها اختلف توقف ، ملاذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه خمالفة لغريها من 

معنوية ، والثانية لفظية ؛ املعنوية هي أن يف ذلك إشارة إىل أمهية الصالة والعناية ا ؛ والثاين اللفظية هي مراعاة 

االنتباه أي أن اإلنسان إذا اختلف عليه اللفظ فسوف يتوقف وينتبه ؛ وهذا بالشك خري ممن قال إن هذا غلط 

ما قاله بعضهم والعياذ باهللا ، وقالوا إن الذين كتبوا املصحف أخطئوا فقالوا واملقيمني ، وأا على من الكتاب ك

فهي الصواب ؛ لكن هذا ال يستقيم إطالقا ، كيف ميكن لألمة اإلسالمية أن  (( والمقيمون ))قراءة ابن مسعود 

(( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له تعاىل:  يبقى الغلط يف القرآن الكرمي وال يغري ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله

واحلقيقة أن الغالط هو القائم ذا وأنه ... وأخطأ خطأ عظيما ؛ بل الفائدة كما قلت لكم ؛  إذا  لحافظون ))

باجلر واملعىن: يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباملقيمني  (( المقيمين ))يبقى النظر هل نقول إن 

الئكة ؟ أو أا منصوبة على تقدير فعل حمذوف ؟ الثاين أوىل وإن كان األول فيه احتمال لكن الصالة وهم امل

 (( والمؤتون الزكاة )) الثاين هو الراجح ، واحلكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم: لفظية ومعنوية .

وقيل: إا معطوفة  ظيما ))(( أولئك سنؤتيهم أجرا عمعطوف على أيش ؟ قيل إا مستأنفة وأن اخلرب قوله: 

؛ لكن األقرب  (( والمؤتون الزكاة ))يعين  (( الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ))على ما سبق ؛ لقوله: 

؛ وقوله: (( املؤتون ))  (( المقيمين الصالة ))أا مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبني املعطوف عليها وهو قوله: 

؛ وقيل: أي النصيب املقدر يف األموال الزكوية ؛ وعلى هذا فاملراد بذلك زكاة املال  ))(( الزكاة أي املعطون ، و 

واملراد بذلك زكاة البدن  الذين ال يؤتون الزكاة )) (( وويل للمشركيناملراد بذلك زكاة البدن ؛ لقول اهللا تعاىل: 

  الة إيتاء الزكاة .؛ لكن األول أقرب إىل الصواب ألن اهللا تعاىل يقرن دائما بني إقام الص



 أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  قراءة اآليات:

 سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين قبلك من أنزل وما إليك

 وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا عظيما إنا أجرا

 عليك قصصناهم قد زبورا ورسال داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب

 على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال تكليما موسى اهللا وكلم عليك نقصصهم لم ورسال قبل من

  حكيما )) . عزيزا اهللا وكان الرسل بعد حجة اهللا

 قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم في الراسخون (( لكنفوائد اآلية الكرمية: 

يف اآلية  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك اآلخر واليوم باهللا والمؤمنون الزكاة والمؤتون الصالة والمقيمين

متام عدل اهللا عزوجل ، وأنه إذا حكم حبكم عام خيتص أفراده خبالف ذلك احلكم فالبد أن الكرمية فوائد ؛ منها: 

يذكرها ؛ نأخذ هذا من كلمة " لكن " االستدراكية ، بعد أن حكم عليهم مبا حكم من أخذهم الربا وقد وا 

اخلري و الشر سواء كان  وهذا متام العدل أن يذكر : (( لكن الراسخون ))قالوأخذهم أموال الناس بالباطل  عنه

ذلك اخلري والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك اخلري والشر بالنسبة للواحد ؛ فمن أراد تقومي شخص فالواجب 

عليه أن يذكر حماسنه ومساوئه ؛ أما من أراد أن يبطل ما يقوله من الباطل فهنا ال يلزم بأن يذكر احملاسن ؛ ألن 

يرفع الرد عليه والتنفري منه ويوجب العطف عليه ؛ فهنا يفرق بني شخص يريد أن  ذكر احملاسن يف مقام الرد عليه

يقوم شخصا فهنا البد أن يذكر املعايب واحملاسن وبني إنسان يريد أن يريد على شخص باطله فليذكر الباطل وال 

 العلم ؛ وانتبهوا فضيلة الرسوخ يفومن فوائدها:  يذكر احملاسن ألنه لو ذكر احملاسن ضعف جانب الرد عليه .

لكلمة الرسوخ ألن معناها أيش ؟ الثبوت واالستقرار ؛ وذلك ألن العلم إميان ، علم ... مبعىن أنه على السطح ، 

أي ريح يزعزعه ، وهذا ما يكون عند كثري من الطلبة ، جتد كثريا من الطلبة جيمع العلوم دفعة واحدة فيكون  

، وبعض الطلبة يركز وحيرص ، فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون كالطبيب العام ليس له اختصاص يف شيء 

عنده قدرة وملكة حىت إن بعض العلماء زعم أن من نبغ يف فن من الفنون كان مدركا جلميع الفنون ، وال خيفى 

حني تناظرا عند الرشيد وكان الكسائي يزعم أن كل من  على بعضكم ما ذكر عن حماجة أيب يوسف مع الكسائي

علما إتقانا تاما أمكنه أن يدرك مجيع العلوم ، فقال له أبو يوسف: ما تقول فيمن سها يف سجود السهو ؟ أتقن 

قال: أقول ال سجود عليه ، قال من أين أخذت هذا من علمك ؟ و الكسائي معروف يف أيش ؟ يف علم النحو 

ال يسفه ؛ سجود السهو على زعمه مسفه ، فال يسفه ؛  املسفه، قال أخذا من علمي وأن القاعدة عندي أن 

على كل حال هذه قصة اهللا أعلم هل هي مصنوعة أو حقيقة ؛ ولكنها غري صحيحة ما فيه شك إا غري 



صحيحة إمنا قصدي أن أقول إن الرسوخ يف العلم هو العلم ومن مث كنت أقول دائما لطالب العلم احرصوا على 

وضوابط العلم ؛ وذلك ألن اجلزئيات ال حصر هلا ، كل يوم خيرج للناس معاملة جديدة أو  القواعد ، قواعد العلم

حدث جديد بالعبادات ، ال ميكن اإلنسان حيكم عليها حكما صحيحا إال إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق 

د من الصحراء يتعب هذه اجلزئيات بأصوهلا وقواعدها ؛ أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقط اجلرا

ومن فوائدها: أن  ومل ميأل الكيس ؛ لكن إنسان الذي حيصر على القواعد هذا هو الذي بإذن اهللا يدرك العلم .

والشك أنه كلما ازداد اإلنسان علما ازداد إميانا وبصرية بتوفيق اهللا  (( يؤمنون ))العلم سبب لإلميان ؛ لقوله: 

واحذر الشبهات واجلدال ، قال ابن مسعود رضي اهللا عنه " ما أويت قوم  عزوجل ؛ فعليك بعلم ، عليك بعلم ،

اجلدل إال ضلوا " وهلذا جند أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي اهللا عنهم ألن اجلدال عندهم 

أو على غريه إليه إال عند الضرورة ؛ أما كون اإلنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها بقلبه  يلجئونقليل وال 

ومن فوائدها: أن من أهل الكتاب من هو راسخ  .للحمم و... وهو سبب ما ال يكون واردا فهذا من التكلف 

ومن فوائدها: أنه ال  أي من أهل الكتاب . (( لكن الراسخون في العلم منهم ))يف العلم مؤمن باهللا ؛ لقوله: 

 (( يؤمنون بما أنزل إليهم ))ل عليه الصالة والسالم ؛ لقوله: ميكن أن يتم اإلميان إال باإلميان مبا جاء به الرسو 

فكل إنسان يدعي أنه مؤمن وال يؤمن مبا أنزل على حممد فإنه كافر وكاذب يف دعواه ؛ ألن دين اإلسالم الذي 

عليه ومن فوائدها: إثبات رسالة الرسول صلى اهللا  جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ناسخ جلميع األديان .

من ما أو أنزل أو الكاف ؟ من الكاف  (( بما أنزل إليك ))وآله وسلم ، ويأخذها األخ ؟ من أين ؟ من قوله: 

الكالم صفة للمتكلم فيقتضى أن يكون اهللا هو ئدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ ومن فوا . (( بما أنزل إليك ))نعم 

اإلميان مبا أنزل على حممد ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ومن فوائدها: أنه البد من  الذي تكلم به وهو كذلك .

(( كل آمن باهللا وهلذا جاء يف آية يف سورة البقرة:  (( وما أنزل من قبلك ))وما أنزل من قبله ؛  لقوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنه ال نيب بعد حممد ؛ تؤخذ  . ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله ))

 ومل يقل: من بعدك ؛ وهذا هو الواقع ؛ لكن اآلية فيها إشارة وليس فيها صراحة . (( من قبلك ))من قوله:  ؟

ومن فوائدها: فضيلة إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ؛ ألن اهللا تعاىل نص عليهما من بني سائر األعمال ، وإقامة 

( وأنه يرى سبيله إما إلى أيب هريرة يف مانع الزكاة  الصالة وإيتاء الزكاة قرينان يف كتاب اهللا ، و لو ال حديث

لقلنا إن تارك الزكاة كافر كما قلنا ذلك يف تارك الصالة ؛ لكن ليس لنا أن نكفر من  الجنة وإما إلى النار )

دلت النصوص على عدم كفره كما أنه ليس لنا أن ... الكفر فيمن دلت النصوص على كفره ؛ ألننا حنن 

(( والمؤمنون باهللا واليوم ومن فوائدها: فضيلة اإلميان باهللا واليوم اآلخر ؛ لقوله:  اهللا ورسوله .متعبدون بقول 



 (( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ))ونص على اإلميان ذا مع أنه داخل يف قوله:  اآلخر ))

؛ ألننا نؤمن بأن الرسول من ؟ رسل ميان باهللا ألمهيته ؛ ألن مدار اإلميان كله يا إخوان ، مدار اإلميان كله على اإل

اهللا ، الكتب كتب اهللا ، املالئكة عباد اهللا ، وهلم جرا ؛ الركيزة األوىل كلها هي اإلميان باهللا عزوجل وما بعده 

 ومن فوائدها: إثبات اليوم اآلخر ، وقد سبق الكالم عليه . فيعترب فروعا أو جهات متعددة من اإلميان باهللا .

ومن فوائدها: وعد اهللا سبحانه وتعاىل من اتصف ذه الصفات أنه سيؤتيه أجرا عظيما ال يتصور عظمته ؛ 

ومن فوائدها: علو مرتبة هؤالء املتصفني ذه الصفات ؛ يؤخذ من  . (( أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ))لقوله: 

واإلشارة  (( أولئك ))يقل: فإننا سنؤتيهم ؛ قال: ومل يقل: هؤالء ، ومل  (( أولئك ))اإلشارة إليهم بإشارة البعيد 

مع أنه بني أيديه لكن  (( ألم ذلك الكتاب ))إىل املشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته كما يف قوله تعاىل: 

وما أنزل لعلو مرتبته أشري إليه بإشارة بعيدة ـ نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا وإياكم من الراسخني يف العلم املؤمنني باهللا 

هل املقصود م الذين آمنوا  (( لكن الراسخون في العلم منهم ... ))يف قوله تعاىل:  إلينا وما أنزل من قبلنا ـ .

(( ... ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف اآلية األخرى 

احلكمة ، ذكر اهللا يف سورة املائدة الطائفتني بل ذكر  لنصارى هناك ؟فما احلكمة يف نسبهم ل إنا نصارى ... ))

ثالث طوائف: اليهود ، والنصارى ، واملشركني ؛ فمن أقرب الناس مودة إىل املؤمنني ؟ هم النصارى ، يعين يف 

للمؤمنني  اآلية املائدة ليس املقصود الكالم على النصارى ، املقصود الكالم على هذه الطوائف وأم بالنسبة

  .خمتلفون ؛ ... ؛ ال ال ، يدل على أن منهم قسيسني ورهبانا ، منهم 

هل هم  (( ... ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ... )) سؤال عن اآلية:  السائل :

  كذلك اآلن ؟

لنصارى بعد بعثة الرسول عليه للمسلمني صاروا مثل اليهود ؛ وهلذا نقول إن ا معادينلو بقوا  ال ،  الشيخ : 

، وأن وصف الرسول هلم بالضالني كما يف حديث عدي بن أيب حامت الذي الصالة والسالم من املغضوب عليهم 

  مر علينا البارحة إمنا هو باعتبار األصل . 

  ؟ (( ... ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

؛ فيها  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))اقرأ اآلية إىل قوله:  (( وإذا سمعوا ما أنزل ))ال ال ، قال:   الشيخ :

إشكال ؛ ما فيها إشكال ، هم كانوا نصارى ؛ وهلذا إذا آمنوا مبحمد أوتوا أجرهم مرتني: اإلميان برسوهلم واإلميان 

  مبحمد ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ فيختلفون عن املشركني .

  إذا قال قائل: إن القرآن الكرمي كالم اهللا وكالم اهللا قدمي ؟ السائل :



أما قوله القرآن كالم اهللا فحق ؛ وأما قوله القرآن قدمي وهذه املقدمة الثانية فهذا إن أراد أن القرآن    الشيخ :

 بل نقول الكالم كذلك فهو خطأ ، وإن أراد أنه الكالم من حيث هو فصحيح مع أننا ال نوافق أن الكالم قدمي

قدمي نوعي ال قدمي العني ، فهناك فرق بني قدم النوع وقدم العني ، فاهللا تعاىل يتكلم بالكالم مىت شاء ؛ لكن 

  صفات ذاتية .  وأصل الكالم يف حد ذاته فه

  ما حكم من يقول إن كالم اهللا تعاىل هو املعىن القائم بالنفس ؟ السائل :

  ن جاءكم ذلك ، هؤالء هم الذين يقولون الكالم هو املعىن القائم بالنفس .نقول كذبتم ، من أي  الشيخ :

 بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  قراءة اآليات:

 وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا

  . تكليما )) موسى اهللا وكلم عليك نقصصهم لم ورسال قبل من عليك قصصناهم قد زبورا ورسال داوود

 وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناتفسري اآلية الكرمية: 

أعوذ باهللا من  . زبورا )) داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق

 ))إنا (( بعده ))  من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناالشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  الوحي هو اإلعالن  (( أوحينا ))؛ وقوله: وجل ، وكان بصيغة اجلمع تعظيما  الضمري يعود على اهللا عز

   



 وإسـماعيل إبـراهيم إلـى وأوحينـا بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا (( إناتفسري اآلية الكرميـة: 

  . زبورا )) داوود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى واألسباط ويعقوب وإسحاق

إليــك كمــا أوحينــا إلــى نــوح والنبيــين مــن (( إنــا أوحينــا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

الـوحي هـو  (( أوحينـا ))الضـمري يعـود علـى اهللا عزوجـل ، وكـان بصـيغة اجلمـع تعظيمـا ؛ وقولـه:  بعده )) (( إنا ))

 يتعبـد بـه عبـاده ، هـذا هـو الـوحي م بسرعة وخفاء ، واملراد به هنا إعالم اهللا تعاىل رسله وأنبيائه بشرعه الـذياإلعال

، أن يعلــم اهللا أحــدا مــن أنبيــاءه أو رســله بالشــرع الــذي يتعبــد بــه عبــاده ، هــذا الــوحي ؛ وقــد ذكــر اهللا عزوجــل يف 

 يرســل أو حجــاب وراء مـن أو وحيــا إال اهللا يكلمـه أن لبشــر كـان (( ومــاسـورة الشـورى أنــه ثالثـة أقســام فقـال: 

مـا هنـا  ا أوحينـا إلـى نـوح والنبيـين مـن بعـده ))(( كمـ؛ وقولـه:  حكـيم )) علـي إنه يشاء ما بإذنه فيوحي رسوال

حيتمل أن تكون موصـولة وإذا كـان كـذلك فالبـد مـن عائـد حمـذوف ، والتقـدير: كالـذي أوحينـاه إىل نـوح ؛ وحيتمـل 

بــاألقرب أن تكــون مصــدرية أي كإحيائنــا ، وهــذا أوىل ألنــه ال حيتــاج إىل تقــدير ، أي كإحيائنــا إىل نــوح ؛ ونــوح هــو 

(( والنبيـين مـن بعـده ليهم الصالة والسالم كما جاء ذلك مصرحا يف حديث الشـفاعة ؛ وهلـذا قـال: أول الرسل ع

واملراد بـالنبيني هنـا النبيـون الـذين أرسـلوا إىل أقـوامهم ، وقـد جعـل اهللا النبـوة والكتـاب يف ذريـة ابـراهيم ونـوح كمـا  ))

وـذا نعـرف أنـه ال رسـول قبـل  والكتـاب )) النبوة ذريتهما في وجعلنا وإبراهيم نوحا أرسلنا (( ولقدقال تعاىل: 

نوح عليه الصالة والسالم وأن ما ذكره املؤرخون مـن أن إدريـس قبـل نـوح فهـو قـول خطـأ ، بـل الصـواب أن إدريـس 

(( ابـراهيم و  (( ابراهـام ))هنا فيهـا قراءتـان:  (( ابراهيم ))و (( وأوحينا إلى ابراهيم ))من أنبياء بين إسرائيل ؛ 

وكالمهـــا قراءتـــان صـــحيحتان ســـبعيتان جيـــوز أن يقـــرأ مـــا اإلنســـان ؛ ولكـــن كمـــا أســـلفنا لكـــم ال جيـــوز أن يقـــرأ  ))

(( وأوحينــا إلــى اإلنســان بــني العامــة بقــراءة خارجــة عمــا يف أيــديهم مــن املصــاحف ألن ذلــك يكــون ســببا للفتنــة ؛ 

وهـو ابـن اسـحاق  (( ويعقـوب ))ابنه الثاين ؛ وهو  (( وإسحاق ))وهو ابن ابراهيم األكرب  إبراهيم وإسماعيل ))

ألن أنبياء بين إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب ؛ إذا امساعيل واسحاق أخـوان ، وامساعيـل عـم  وإمنا نص عليه أنه ابن

(( قيــل إن األســباط املـراد ــم قبائــل بــين إسـرائيل كمــا قــال تعــاىل:  (( واألســباط ))مـن ؟ يعقــوب ، عــم يعقـوب ، 

، وقيــل إن املــراد باألســباط هــم أوالد يعقــوب ؛ فعلــى األول يكــون مــن  أســباطا أممــا )) عشــرة اثنتــي وقطعنــاهم

(( باب ذكر العام وإرادة اخلاص ؛ ألن األسـباط كلهـم ليسـوا أنبيـاء وإمنـا األنبيـاء فـيهم ؛ وعلـى الثـاين ال إشـكال ؛ 

هللا عليــه وآلــه وســلم رســول وال نــيب أيضــا ؛ لــيس بينــه وبــني حممــد صــلى اوهــو آخــر أنبيــاء بــين إســرائيل  وعيســى ))

كذلك أيضا من بـين إسـرائيل ،   (( وهارون ))كذلك ،   (( ويونس ))وهو من بين إسرائيل ،  (( وأيوب ))وقوله: 

و داوود هـو أبـو سـليمان ؛ والزبـور هـو الكتـاب الـذي  (( وآتينا داوود زبورا ))من بين إسـرائيل ،  (( وسليمان ))



داوود ونـــص عليـــه ألن فيـــه مـــواعظ مرققـــة للقلـــوب وألن داوود عليـــه الصـــالة والســـالم كـــان يـــرتمن بـــه  آتـــاه اهللا تعـــاىل

 ورسـال قبـل مـن عليـك قصصـناهم قد (( ورسالتفسري اآلية الكرمية:  .فتسمعه الطري وتسبح معه وكذلك اجلبال 

ـــم  (( ورســـال . تكليمـــا )) موســـى اهللا وكلـــم عليـــك نقصصـــهم لـــم قـــد قصصـــناهم عليـــك مـــن قبـــل ورســـال ل

 ؛ مثل من الذين من الرسل ومل يذكر يف هذه اآلية ؟ يوسف ، شـعيب ، هـود ، صـاحل ، لـوط نقصصهم عليك ))

ألن اهللا  (( ورســال لــم نقصصــهم عليــك ))مــن قبــل هــي هــذه اآليــة  (( رســال قــد قصصــناهم عليــك مــن قبــل ))

سـالم إال مـن كـانوا حـول جزيـرة العـرب ؛ أمـا مـن كـانوا بعيـدين كالـذين تعاىل مل يقص على الرسول عليه الصـالة وال

االعتبــار ، وإذا مل يكــن  يف أمريكــا وأقصــى آســيا ومــا أشــبه ذلــك فلــم يــذكروا ؛ ألن املقصــود مــن ذكــر األنبيــاء هــو

هللا (( ورســال لــم نقصصــهم عليــك وكلــم ايف األحاديــث ويف املكــان فــإن االعتبــار يكــون يف ذلــك قليــل ،  هنــاك .

مصــدر مؤكــد مبعــىن الفعــل  (( تكليمــا ))مكلــم مفعــول بــه ، و  (( موســى ))فاعــل و  (( اهللا )) موســى تكليمــا ))

ـ كلمـه تكليمـا ـ كمـا أخـر ذكـر الذي قبله كلم تكليما ؛ وإمنـا أخـر ذكـر موسـى ملـا ذكـر مـن خصائصـه وهـو الكـالم 

تــاه اهللا تعــاىل داوود ؛ والرتتيــب بــني أنبيــاء اهللا داوود بعــد ســليمان مــع أنــه أبــوه مــن أجــل الــنص علــى زبــور الــذي آ

 أوحينــا (( إنــافوائــد اآليــة الكرميــة:  بالــذكر يكــون ألســباب بالغيــة لفظيــة أو معنويــة حســب مــا يتبــني مــن الســياق .

 واألســباط ويعقــوب وإســحاق وإســماعيل إبــراهيم إلــى وأوحينــا بعــده مــن والنبيــين نــوح إلــى أوحينــا كمــا إليــك

ــا وســليمان وهــارون ويــونس وأيــوب وعيســى يف هــذه اآليــة فوائــد كثــرية ؛ منهــا: أن أول  . زبــورا )) داوود وآتين

وهـذا هـو احلـق ولـيس قبلـه رسـول ؛ أمـا النبـوة فكانـت قبـل نـوح فـإن  (( والنبيـين مـن بعـده ))الرسل نوح ؛ لقولـه: 

 ال بـوحي مـن اهللا وبثبـوت الـوحي بـد هللا إآدم عليه الصالة والسالم كان نبينـا ألنـه يتعبـد هللا عزوجـل وال ميكـن أن يتع

يكون نبينا ولكنه مل يرسل إىل أوالده ألنه يف ذلك الوقت ال حاجة للرسل إذ أن الناس كانوا علـى ملـة واحـدة كمـا 

أي كـان  (( كان الناس أمة واحدة فبعـث اهللا النبيـين مبشـرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب ))قال اهللا تعاىل: 

ة علـى احلـق وعلـى الـدين القـومي فـاختلفوا فبعـث اهللا النبيـني مبشـرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب الناس أمـة واحـد

ومـــن  بـــاحلق لـــيحكم بيـــنهم فيمـــا اختلفـــوا فيـــه ؛ لكـــن يف عهـــد آدم ال اخـــتالف وهلـــذا كـــان نبينـــا ومل يكـــن رســـوال .

ولكن هل املـوحى بـه  ( كما أوحينا ))(فوائدها: أن الوحي إىل مجيع األنبياء والرسل كان من جنس واحد ؛ لقوله: 

(( ومـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول يتفق ؟ نقول يتفـق يف أشـياء وخيتلـف يف أشـياء ، فالتوحيـد اتفـق عليـه الرسـل 

هــذا متفــق عليــه ؛ أمــا الشــرائع واملنهــاج فــإن األمــم ختتلــف ألن اهللا  فاعبــدون ))إال نــوحي إليــه أنــه ال إلــه إال أنــا 

(( لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــا ولــو شــاء اهللا ة مــا يناســب حــاهلم كمــا قــال تعــاىل: تعــاىل يشــرع لكــل أمــ

فالشـــرائع واملنهـــاج خيتلـــف ؛ أمـــا األصـــل فهـــو متفـــق ، كـــل  لجعلكـــم أمـــة واحـــدة ولكـــن ليبلـــوكم فيمـــا آتـــاكم ))



إلــه إال أنــا  (( ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إال نــوحي إليــه أنــه الالرســول اتفقــوا علــى أيــش ؟ علــى التوحيــد 

هــذا يف أصــل الــوحي ومــا اتفقــت فيــه الشــراع وهــو  (( كمــا أوحينــا إلــى نــوح والــذين مــن بعــده ))إذا  فاعبــدون ))

ومن فوائـدها: بطـالن قـول بعـض املـؤرخني أن إدريـس كـان  التوحيد ؛ أما املنهاج والشرائع فهي لكل أمم حبسبهم .

علـــى هـــؤالء الرســـل الكـــرام علـــيهم الصـــالة ومـــن فوائـــدها:   .قبـــل نـــوح ، فـــإن هـــذا قـــول باطـــل يبطلـــه القـــرآن الكـــرمي

 لـم ورسـال قبل من عليك قصصناهم قد : (( ورسالفوائد اآلية الكرمية والسالم: ابراهيم وامساعيل واسحاق اخل .

ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل قــص أنبــاء بعــض الرســل ومل يقــص    )) . تكليمــا موســى اهللا وكلــم عليــك نقصصــهم

خرين ؛ واحلكمة يف ذلك هو ما أشرنا إليه يف التفسري أن األنبياء البعيدين مـن منطقـة رسـالة حممـد صـلى اهللا أنباء آ

عليه وآله وسلم مل يقص اهللا علينا من نبأهم ؛ ولكن لو قال قائـل: هـل لكـل أمـة رسـول ؟ اجلـواب نعـم الشـك يف 

(( رســال مبشــرين ومنــذرين لــئال يكــون علــى ولــه: ولق (( وإن مــن أمــة إال خــال فيهــا نــذير ))هـذا ؛ لقولــه تعــاىل: 

(( وكلــم اهللا موســى تكليمــا ومــن فوائــدها: أن اهللا كلــم موســى كالمــا حقيقــا ؛ لقولــه:  . اهللا حجــة بعــد الرســل ))

والــذين أنكــروا أن يكــون اهللا تكلمــه ســلكوا مســلكني: مــنهم مـــن حــرف اآليــة لفظــا ليتغــري املعــىن ؛ ومــنهم مـــن  ))

حرفها معىن وأبقى اللفظ على ما هو عليه ؛ فمنهم من قال إن صواب القـراءة " وكلـم اهللا موسـى تكليمـا " فجعـل 

جنايـة علــى اهللا عزوجــل وعلــى كالمــه ،  املكلـم مــن ؟ موســى ، وهــذا حتريــف لفظـي وحتريــف للمعــىن ، وهــذا الشــك

إذ ال ميكـن ألحــد أن يقـول هنــا أن  (( ولمــا جـاء موســى لميقاتنـا وكلمــه ربـه ))وهـو أيضـا باطــل لقـول اهللا تعـاىل: 

((  ضـمري مفعـول وينفـي أن تكـون ضـمري الفاعـل ؛ ومـنهم مـن قـال  (( كلمه ))املكلم موسى ؛ ألن اهلاء يف قوله: 

( مـا مـن مكلــوم مـن الكلـم وهــو اجلـرح كمـا يف قـول النـيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وسـلم:  ))كلـم اهللا موسـى تكليمـا 

 (( كلـم اهللا موسـى تكليمـا ))يكلم مبعىن ؟ جيرح ؛ فقالوا يكلم في سبيل اهللا واهللا أعلم بمن يلكم في سبيله ) 

، وهــذا أيضــا باطــل ؛ بــل ة ... احلكمــة ؛ حتريــف ـ والعيــاذ بــاهللا ـ يعــين جعلــوا هــذا مــن بــاب االســتعار أي جرحــه 

الصواب أن اهللا تعاىل كلم موسى تكليما واضحا بصوت وحرف يسمعه موسى وأن كالمه إيـاه كـان علـى وجهـني: 

ــاه نجيــا ))الوجــه األول املناجــاة ، والثــاين املنــاداة ، قــال اهللا تعــاىل:  ــاه مــن جانــب الطــور األيمــن وقربن  (( ونادين

ـــه والنـــداء يكـــون للبعيـــد واملناجـــاة ت كـــون للقريـــب ، ومـــن املعلـــوم أن البعيـــد حيتـــاج إىل صـــوت أعلـــى والقريـــب يكفي

 الرسـل بعـد حجـة اهللا علـى للنـاس يكـون لـئال ومنـذرين مبشـرين (( رسـالتفسري اآليـة الكرميـة:  الصوت اخلفي .

 املرسـل ، رسـول مبعـىنمجـع رسـوال (( رسال مبشرين ومنذرين )) (( رسال )) مث قال:  . حكيما )) عزيزا اهللا وكان

ــى نــوح والــذين مــن بعــده ))والظــاهر أــا حــال مــن قولــه:  ــا إل ــا إليــك كمــا أحين ــا أوحين حــال كــوم رســال  (( إن

 (( مبشــرين ومنــذرين ))مبعــىن مرســلني ،  )) (( رســالمبشــرين ومنــذرين ، وكانــت حــاال ألــا مبعــىن املشــتق إذ أن 



البشارة اإلخبار مبا يسر واإلنذار التخويف مبا خياف منـه ، وذلـك أن الشـرائع الـيت جـاءت ـا الرسـل أوامـر ونـواهي 

؛ فمــا الــذي يناســب األوامــر ؟ البشــارة ، يبشــر العامــل ــذا العمــل بــالثواب ، والــذي يناســب اإلنــذار هــو النــواهي 

كليـف اثنـني: أمـر ، والثـاين ـي ؛ فالـذي يليـق بـاألمر البشـارة فينذر اإلنسان من الوقوع فيه ؛ وهلذا كانـت أنـواع الت

، والـذي يليـق بـالنهي اإلنـذار ؛ هـذا هـو مـا جـاءت بـه الرسـل ، البشـارة واإلنـذار حـىت حممـد عليـه الصـالة والســالم 

الرسـل (( لـئال يكـون للنـاس علـى اهللا حجـة بعـد ؛  (( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونـذيرا ))قال اهللا تعاىل فيه: 

الــالم للتعليــل أي ألجــل أن ال يكــون للنــاس علــى اهللا حجــة بعــد الرســل ؛ احلجــة مــا  (( لــئال ))الــالم يف قولــه:  ))

حيـتج بــه الغــري علــى اآلخـر لــدفع املالمــة عنــه ورفــع العقوبـة عنــه ، هــذه هــي احلجــة يعـين الــدليل أو البينــة أو مــا أشــبه 

الرســل ؛ ألن الرســل علــيهم الصــالة والســالم يبينــون للنــاس بيانــا أي بعــد إرســال  (( بعــد الرســل ))ذلــك ؛ وقولــه: 

(( ليبـين لهـم أليـش ؟  (( وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ))تاما ال حيتاج معه إىل إيضاح كما قال تعاىل: 

(( لــئال يكــون فالبــد مــن البيــان علــى كــل رســول  (( فيضــل اهللا مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء ))وبعــد البيــان  ))

فبعزتــه أرســل الرســل وجعــل النصــر هلــم يف الــدنيا  لنــاس علــى اهللا حجــة بعــد الرســل وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا ))ل

 يكــون لـئال ومنـذرين مبشـرين (( رســالفوائـد اآليـة الكرميـة:  واآلخـرة ، وحبكمتـه شـرع الشـرائع وأحكمهـا وأتقنهــا .

هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان حــال الرســل علــيهم  يف .حكيمــا ))  عزيــزا اهللا وكــان الرســل بعــد حجــة اهللا علــى للنــاس

ومـــن فوائـــدها: أنـــه ينبغـــي لإلنســـان  الصـــالة والســـالم وأـــم ال ختلـــوا مـــن بشـــارة ونـــذارة حســـب األوامـــر والنـــواهي .

الداعي إىل اهللا أن يعامل الناس مبـا تعامـل النـاس بـه الرسـل أقوامهـا ، فتـارة يبشـر وتـارة ينـذر ؛ ألنـه إن سـلك سـبيل 

واليـأس ؛ فلـذلك جيـب أن نذار دائمـا أدخـل النـاس يف دائما أدخل الناس يف اإلرجاء ، وإن سلك سبيل اإلالبشارة 

يكــون اإلنســان حكيمــا يراعــي أحــوال النــاس ، فمــثال إذا رأى النــاس قــد امكــوا يف أمــر حمــرم فهــل هنــا األوىل أن 

إن مل ينفـع ـم الـواعظ اإلنـذار ، ويشـدد ، فـ يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس يف األمن من مكر اهللا أو اإلنـذار ؟

يف ؛ وهلــذا ملــا ورد األمــر  عمــر رضــي اهللا عنــه أنــه يســتعمل .الســلطاين .. الســلطان ؛ وهلــذا كــان مــن سياســة الــديين 

  قال شيخ اإلسالم " إن هذا احلكم ثابت إذا مل ينته الناس بدونه " . قتل شارب اخلمر يف الرابعة 

لتعليــل يف أفعــال اهللا كمــا هــو كــذلك يف أحكــام الشــرعية يعــين إثبــات التعليــل يف أحكــام اهللا ومــن فوائــدها: إثبــات ا

القدريــة كمــا هــو ثابــت يف األحكــام الشــرعية ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن الم التعليــل ؛ وهــذا ثابــت بأدلــة كثــرية أوصــلها 

م اهللا احلكـيم لكـان هـذا كـاف بعضهم إىل ألف على أن أفعال اهللا وأحكامه معللـة ، ولـو مل يكـن مـن ذلـك إال اسـ

؛ فكل ما فعله فلحكمة وكلما شرعه فلحكمة .ومـن فوائـدها: أن اهللا تعـاىل حيـب االعـذار مـن النـاس ؛ ألنـه أرسـل 

ومــن فوائــدها الفائــدة العظيمــة الكــربى وهــي: العــذر باجلهــل ، حــىت يف  الرســل لــئال يكــون للنــاس علــى اهللا حجــة .



باألصول والفروع فإذا كان اإلنسان جاهال مل يأتـه رسـول فلـه حجـة علـى اهللا وال أصول الدين ؛ ألن الرسل يأتيهم 

األصــل هــو وهــذا  لــه ؛حجــة  فــالألنــه لــو مل يكــن معــذورا ؛ ميكــن أن تثبــت لــه حجــة علــى اهللا إال إذا كــان معــذورا 

إليـه أن هنـاك دينـا اإلنسان مفرطا فال يعذر باجلهل كمـا لـو ألقـي  نو كالكتاب والسنة ؛ ولكن قد يالذي دل عليه 

إسالميا إهليا ولكنه مل يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكرب فهنا نقول إنـه ال يعـذر ، ملـاذا ؟ لتفريطـه وعـدم حبثـه 

، واإلنسان لو كان يريد أن يـذهب إىل قريـة مـن القـرى وسـلك سـبيال مث قيـل لـه هـذا ال يوصـلك إىل القريـة فسـوف 

لكـن بشـرط أن ال ؛ فلهذا نقول العذر باجلهل لـيس علـى إطالقـه مـن كـل وجـه  ميتنع ويسأل أين الطريق هلذه القرية

فــإن كــان مفرطــا فــال عــذر لــه ؛ كيــف التفــريط ؟ أن يــذكر لــه أن الــدين خــالف مــا هــو عليــه ،  يكــون مفرطــا يف .

ا يقـول بعـض كمـ  عض اهلوام أو العوام ؟ العـوام .ومل أحبث كما يقول ب (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ))ولكنه يقول 

اعمــل مــا تريــد وال تســأل ، إن ســألت قــالوا حــرام حــرم ؟  (( ال تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســوؤكم ))اهلــوام 

ومـن فوائـدها: بيـان رمحـة اهللا علـى عبـاده ، حيـث أرسـل  وإن سألت وقـالوا هـذا واجـب وجـب ؛ وهـذا غلـط كبـري .

هللا ولــو ال رمحــة مــا أرســل إلــيهم لــوكلهم إىل العهــد الســابق إلــيهم الرســل يعلمــوم ويرشــدوم ويهــدوم إىل ديــن  ا

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: العزيــز ، واحلكــيم ؛  وعــذم بنــاء عليــه .أخــذه علــيهم يف .  الــذي

تفســري اآليـــة  وجـــل . وقــد مــر شـــرحهما ومــا يرتتـــب عليهمــا فـــال حاجــة إىل اإلعــادة ألجـــل أن منشــي بـــإذن اهللا عــز

مث قــال  . شــهيدا )) بــاهللا وكفــى يشــهدون والمآلئكــة بعلمــه أنزلــه إليــك أنــزل بمــا يشــهد اهللا (( لكــنكرميــة: ال

فلمـاذا جـاء  (( لكن اهللا يشـهد ))كلمة " لكن " حرف استدراك   (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك ))عزوجل: 

. ويقــول إنـــك مل ترســـل كمـــا أرســـل لـــهوســـلم حــرف االســـتدراك يف هـــذا املوضـــوع ؟ ألن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وآلـــه 

(( لكـن اهللا خالفا ملن ؟ ملن كذبه وقـال إنـه مل ينـزل إليـه ،  (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك ))الرسول ، فقال: 

وهـو القـرآن ، وشـهادته سـبحانه وتعـاىل لنبيـه نوعـان:  يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمـه )) (( بمـا أنـزل إليـك ))

كمــا يف هــذه اآليــة ؛ وشــهادة فعليــة وهــي متكــني يف األرض ونصــره علــى عــدوه وإظهــار اآليــات الــيت شــهادة قوليــة  

يف تعجــز البشــر علــى يــده صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فــإن هــذا شــهادة أيــش ؟ قوليــة ؟ كــون اهللا ينصــره وميكــن لــه 

لنبيه احلـق تنقسـم إىل قسـمني:  ويعطيه اآليات هذه شهادة فعلية ؛ إذا شهادة اهللا تعاىل  األرض ويورثه األرض

(( شــهادة قوليــة كمــا يف هــذه اآليــة ، وشــهادة فعليــة وذلــك مبــا آتــاه اهللا عزوجــل مــن اآليــات والتمكــني يف األرض ؛ 

يعـين أنـه نـزل بعلـم مـن اهللا عزوجـل أو أنزلـه مبعلومـه أي مبـا علـم سـبحانه وتعـاىل أنـه  بما أنزل إليك أنزلـه بعلمـه ))

، وكال املعنيني صحيح وال يتنافيان فيجب محل اآلية على املعنيني بناء على القاعـدة السـابقة  مصلح للخلق والعباد

 (( والمالئكـة يشـهدون ))أنه إذا احتمل الدليل ملعنيني على السواء وال منافاة بينهما وجب محله عليهما مجيعا ؛ 



هـل  (( المالئكـة ))؛  م قرآنـا كـان بـه رسـوالاملالئكة تشهد أيضا أن اهللا أنزل علـى حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل

هنا ملك واحد وهو جربيل ألنه نـزل بـالقرآن أو العمـوم ؟ العمـوم ، نعـم العمـوم ، جيـب أن نعلـم أنـه  املالئكةاملراد ب

إذا جاء اللفظ عاما فالواجب محله على عمومه إال بداللة قوية تدل على أنه أريـد بـه اخلصـوص سـواء كانـت داللـة 

و عقليـة ؛ ومـن املعلـوم لنـا مجيعـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ملـا عـرج بـه كـان جربيـل يسـتفيت فيقـال شرعية أ

أنه أوحي إليه عليـه الصـالة والسـالم من معك ؟ فيقول حممد ، فيقال أرسل إليه ؟ فيقال نعم ؛ فتعلم املالئكة ذا 

ل هلــم عبــادات كمــا اقتضــتها حكمتــه ، وجعــل بعضــهم ؛ املالئكــة هــم عــامل غيــيب خلقهــم اهللا تعــاىل مــن نــور وجعــ

حـال أي   (( وكفـى بـاهللا شـهيدا )) (( شـهيدا ))أفضل من بعض ؛ وتقدم الكالم عليه كثريا فال حاجة لإلعادة ؛ 

كفـى اهللا شـاهدا عزوجـل ؛ والبـاء هنـا قـالوا إـا زائـدة لتحسـني اللفـظ واألصـل: كفـى اهللا شـاهدا ، ونعـم واهللا كفــى 

(( شــهد اهللا أنــه ال إلــه إال هــو ؛ لكــن إذا جــاء شــاهد آخــر وثالــث ازداد عنــه القــوة كمــا قــال تعــاىل:  اهللا شــاهدا

دة صــارت مــن أطــراف ثالثــة: الــرب عزوجــل ، والثــاين املالئكــة ، فالشــهادة علــى الواحــ والمالئكــة وأولــو العلــم ))

والثالث أويل العلم ؛ أما الشاهد للرسالة فلـم يـذكر إال طـرفني: اهللا ، واملالئكـة ؛ ملـاذا ؟ ألن أولـوا العلـم ال يكونـون 

 (( لكـنيـة الكرميـة: فوائـد اآل  .  (( وكفـى اهللا شـهيدا ))أويل علم إال بعـد ثبـوت الرسـالة فهـم تـابعون يف الواقـع ؛ 

يف هـذه اآليـة الكرميـة فوائـد ؛  . شـهيدا )) بـاهللا وكفى يشهدون والمآلئكة بعلمه أنزله إليك أنزل بما يشهد اهللا

وهــو ســبحانه  (( وكفــى بــاهللا شــهيدا ))ومــن قولــه:  (( لكــن اهللا يشــهد ))منهــا: إثبــات الشــهادة هللا ؛ مــن قولــه: 

علــى كــل مــا حيــدث يف الســماء واألرض بــل علــى مــا مل حيــدث لــو حــدث  وتعــاىل شــاهد علــى كــل أعمــال اخللــق ، 

مـع أنـه مل يـتكلم بـه لكـن  (( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بـه نفسـه ))كيف كان  ، قال اهللا عزوجـل: 

 . (( بمــا أنــزل إليــك ))ومــن فوائــدها: إثبــات رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ لقولــه:  اهللا يعلــم بــذلك .

مـن قولـه تعـاىل: (( مبـا أنـزل أنزلـه بعلمـه )) فـإنزال القـرآن مـن   ومن فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ من أين تؤخـذ ؟

عنـد اهللا عزوجـل يــدل علـى أنـه كــالم اهللا ؛ وـذا اســتدل أهـل السـنة واجلماعــة علـى أن القـرآن كــالم اهللا ؛ فـإن قــال 

كالم اهللا مثل قوله تعـاىل: (( وأنزلنـا احلديـد فيـه بـأس شـديد )) وكـذلك قائل: إن اهللا يذكر اإلنزال يف أشياء ليست  

(( وأنزل لكم من األنعـام مثانيـة أزواج )) ؟ فـاجلواب أن مـا ذكـر هنـا أعيـان قائمـة بنفسـها ؛ وأمـا الكـالم فهـو معـىن 

وجـل ؛ واسـتدل العلمـاء أيضـا ال يقوم إال بذاته ، نعم إال بغريه ، إال بذاته ؛ وعلى هذا تبني أن القرآن كـالم اهللا عز 

ذه اآلية وأمثاهلا على أن اهللا تعاىل يف العلو ؛ لقوله: (( مبا أنزل إليك )) وهو كذلك فإنه تعاىل فـوق كـل شـيء ، 

واألدلة على هذا متواترة وهللا احلمد وقد سبق بياا كثريا ؛ ولكن الغريب أننا يف خمالفتنـا للنـاس يف هـذا املوسـم تبـني 

ريا مــــن املســــلمني مــــع األســــف ال يؤمنــــون بعلــــو اهللا ويقولــــون إن اهللا بذاتــــه يف كــــل مكــــان ، وذلــــك ألن لنــــا أن كثــــ



علمائهم يقررون هلم هذا يعين وحنن تكلمنا عليها كثريا يف لقاءات يف املسجد احلرام حىت إـم ـ واحلمـد هللا ـ اقتنعـوا 

طالبا شابا مـن الصـني يـتكلم بلغـة العربيـة جيـدا فلمـا . يقولون كذا وكذا ؟ حىت إننا وقالوا سبحان اهللا كيف علمائنا

هـذا حـق لكـن أنـا يعـين إىل انتهينا من الكـالم عـن هـذا وانتهـى الـدرس جـاء إيل وقـال سـبحان اهللا هـذا الـذي قلـت 

القول الباطل ، وإمنـا علمائنـا يقولـون هكـذا ، وأن مـن قـال إن اهللا عـال بذاتـه فهـو كـافر ، وأن  ه .أليش ؟ ألن اآلن

ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم وحممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب كلهـــم مبتدعـــة ، ســـبحان اهللا ، أليـــش ؟ قـــالوا ألـــم خرجـــوا عـــن 

علــى مــذهب احلنابلــة ، كــل .  ابــن تيميــة حنبلــيإن القــوم الــذي .مــذاهب األربعــة ، قلــت مــن قــال لــك هــذا ؟ قلنــا 

لكــن احلمــد هللا ســبحان اهللا اطمــئن ظهــر وكــذلك ابــن القــيم وكــذلك حممــد بــن عبــد الوهــاب ، وال يرجــع إال هــذا ؛ 

مـــن وجهـــه عالمـــة البشـــرى والقبـــول ؛ وهـــذا ينفـــع ؛ فأنـــا أقـــول ســـبحان اهللا أن داللـــة العلـــو علـــو اهللا عزوجـــل داللـــة 

ومــن فوائــدها: أن إنــزال اهللا  واضـحة مسعيــة وعقليــة وفطريــة ومــع ذلـك يقولــون هــذا قــول منكــر ، نسـأل اهللا العافيــة .

فال يتطرق إليه أي خلل ؛ ألنه يعلـم مـىت نـزل ومبـاذا نـزل  وكيـف نـزل وعـل مـن نـزل ، ال ميكـن  ،القرآن كان بعلمه 

أن يتطرق اخـتالف أو ادعـى نقـس أو ادعـى زيـادة ، ال ميكـن ؛ ألن اهللا نزلـه بـأيش ؟ بعلمـه ، أي أن إنزالـه مقـرون 

أنزله بعلمـه ؛ وكـذلك نـزل القـرآن مبـا يعلـم  بعلم اهللا ، من ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فقد رمى اهللا باجلهل ألن اهللا

ومــن فوائــدها: إثبـــات املالئكــة ؛ مـــن أيــن نأخــذها ؟ مـــن قولــه: (( لكـــن اهللا  ســبحانه وتعــاىل أنـــه مصــلح للخلـــق .

يشــهد )) ؛ هــذه شــهادة اهللا عزوجــل ، أيــن املالئكــة ؟ اإلنــزال كــان عــن طريــق املالئكــة كــل املالئكــة أو مــن ؟ حنــن 

؛ من فوائد هـذه اآليـة إثبـات املالئكـة (( والمالئكة يشهدون )) بات املالئكة عموما ؟ من قوله: نقول املالئكة إث

وأن املالئكة ذات عقول خالفا ملن قال إم ال عقـول هلـم كمـا قالـه بعـض النـاس ممـن نسـأل اهللا هلـم العافيـة والعفـو 

عنايـة اهللا سـبحانه وتعـاىل برسـوله ومـا أوحـاه ومن فوائـدها:  ، املالئكة هلا عقول فهي تعرف وتعلم وتسمع وتقول .

إليــه حيــث ذكــر أن اهللا يشــهد بــه وكــذلك املالئكــة ، وكثــرة األدلــة علــى الشــيء أو كثــرة ســياق األدلــة علــى الشــيء 

ومــن فوائــدها: أن شــهادة اهللا يف الواقــع كافيــة عــن كــل شــيء ؛  تــدل علــى أيــش ؟ علــى العنايــة بــه ، وهــو كــذلك .

 ضــلوا قــد اهللا ســبيل عــن وصــدوا كفــروا الــذين (( إنتفســري اآليــة الكرميــة:  .  شــهيدا ))(( وكفــى بــاهللالقولــه: 

هـذه اجلملـة كمـا  (( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالال بعيـدا ))مث قال:  . بعيدا )) ضالال

لكفـــر يف األصـــل ، ومنـــه الكفـــرا أي بـــاهللا ، وا (( كفـــروا ))تـــرون مؤكـــدة مبؤكـــدين ؛ األول " إن " والثـــاين " قـــد " ؛ 

هلــا وجهــان: الوجــه األول  (( صــدوا عــن ســبيل اهللا ))وهـو غــالف للنخــل ، هــذا ألنـه يســرت مــا يف جوفــه ؛ وقولـه: 

أعرضــوا عــن ســبيل اهللا ؛ وعلــى هــذا تكــون الزمــة أي تكــون " صــد "عــل الزم ؛ والوجــه الثــاين صــدوا غــريهم ، أي 

متعديــة واملفعـول بــه حمــذوف أي وصـدوا غــريهم عـن ســبيل اهللا ؛ فاآليــة  محلـوهم علــى اإلعـراض ؛ وعلــى هــذا تكـون



ــــة عليهمــــا مجيعــــا ؛ والكفــــار الشــــك أــــم صــــادون  إذا حمتملــــة للــــوجهني وكالمهــــا ال ينــــاقض اآلخــــر فتكــــون حممول

ألنفسهم صادون لغريهم ، إن كانوا مـدعاة الكفـر فصـدهم واضـح وإن مل يكونـوا مـدعاة الكفـر فـإن النـاس يقتـدون 

 :من سـن سـنة سـيئة فعليـه وزرهـا م فيصدون عن سبيل اهللا كما صد هؤالء ؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم )

إذا صــد الكفــار لغــريهم يكــون بــالقول ويكــون بالفعــل ؛ مــىت يكــون بــالقول ؟ إذا كــانوا دعــاة  ووزر مــن عمــل بهــا )

يكــون بالفعـل إذا كـانوا يفعلــون ولكـنهم ال يــدعون و إىل الكفـر ، كلمـا رأوا شخصــا يريـد اهلدايـة ذهبــوا إليـه يصـدونه 

النــاس إال أن النــاس إذا رأوهــم اقتــدوا ــم والســيما إذا كــانوا مــن أشــراف النــاس ووجهــائهم فــإن النــاس عــادة يتبعــون 

الســبيل مبعــىن الطريــق ، وأضــافه اهللا إليــه ألنــه تبــارك وتعــاىل هــو الــذي شــرعه  (( عــن ســبيل اهللا ))القــوم ؛ وقولــه: 

للعبـاد فأضـيف إليــه ؛ واعلـم أن الســبيل والطريـق والصـراط تــارة يضـاف إىل اهللا وتــارة إىل غـري اهللا ، فيضــاف إىل اهللا 

(( ومـــن يشـــاقق  تعـــاىل: باعتبـــار أن اهللا هـــو الـــذي شـــرع للعبـــاد ، ويضـــاف إىل غـــريه باعتبـــار الســـالكني ، قـــال اهللا

فأضـاف السـبيل إىل املـؤمنني وهنـا  الرسول من بعد ما تبين له الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله مـا تـولى ))

أضـــاف الســـبيل إىل اهللا ؛ يضـــاف إىل اهللا ألنـــه هـــو الـــذي شـــرعه وألنـــه يوصـــل إىل اهللا فمـــن ســـلكه وصـــل إىل اهللا 

(( قد ضلوا ضـالال بعيـدا )) (( ضـلوا ك إذا سلكته أوصلك إليها ؛ عزوجل كما تقول سبيل مكة من وين ؟ ألن

وذلـك لكفـرهم وصـدهم عـن سـبيل اهللا ، ووصـف  (( ضـالال بعيـدا ))الضالل مبعىن التيه أي تاهوا عـن احلـق ،  ))

ضـل  بأنه بعيد ألن هذا الضالل ـ والعياذ باهللا ـ ضالال عن شيء بني فإن احلق منار وعلم يهتدي به كل ضال فـإذا

  عنه أناس كان ضالهلم بعيدا لقوة الدليل .

  سؤال عن حكم تقسيم الدين إىل أصول وفروع ؟ السائل :

الشــيخ رمحــه اهللا يقــول إنــه تقســيمه إىل أصــول وفــروع مبعــىن إن هــذا أصــول وهــذا فــروع ، هــذا غلــط يعــين  الشــيخ :

يح ؛ ألن مـن األحكـام العمليـة مـا هـو يقول كل األحكام العملية فروع وأحكام العقدية أصول ، هـذا مـا هـو بصـح

مــن أصــل األصــول كأركــان اإلســالم اخلمســة مــثال ؛ ... أن نقــول الــدين اإلســالمي بعضــه أعلــى مــن بعــض وأفضــل 

من بعض وأعظم من بعض ، فليس ترك سنة من سنن الصالة كرتك الواجب منها ، وليس تـرك راتبـة للصـالة كـرتك 

  الصالة ؛ هذا الذي نقول .

  سؤال عن حكم تقسيم العقائد واألعمال ؟ السائل :

ال ، نقول عقائد وأعمال ، ونقول أيضـا العقائـد واألعمـال درجـات ، شـيء مـن العقائـد إذا أنكرتـه يكـون  الشيخ :

  خطري جدا وشيء آخر دون هذا .

  



 ضــالال ضــلوا قــد اهللا ســبيل عــن وصــدوا كفــروا الــذين (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛  قــراءة اآليــات:

 أبـدا فيهـا خالـدين جهـنم طريـق إال طريقـا ليهـديهم وال لهـم ليغفـر اهللا يكـن لـم وظلمـوا كفروا الذين بعيدا إن

 تكفـروا وإن لكـم خيـرا فـآمنوا ربكـم مـن بـالحق الرسـول جـاءكم قـد النـاس أيهـا يسـيرا يـا اهللا على ذلك وكان

 علـى تقولـوا وال دينكم في تغلوا ال الكتاب أهل حكيما يا عليما اهللا وكان واألرض السماوات في ما هللا فإن

 ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمتـه اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسـيح إنما الحق إال اهللا

 فــي ومـا السـماوات فـي مـا لـه ولــد لـه يكـون أن سـبحانه واحـد إلـه اهللا إنمــا لكـم خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض

يف هـذه اآليـة الكرميـة  . بعيـدا )) ضـالال ضـلوا قـد اهللا سبيل عن وصدوا كفروا الذين (( إنفوائد اآلية الكرمية: 

خيرب اهللا عزوجل ـ وهو خربه صادق ـ خـربا مؤكـدا بـإن الـذين مجعـوا بـني هـذين الوصـفني قـد ضـلوا ضـالال بعيـدا وهـو 

إذا دعـت احلاجـة إليـه ، وقـد قـال علمـاء  ابتـدائياائدها: تأكيد اخلرب ولـو كـان ومن فو  الكفر والصد عن سبيل اهللا .

البالغة إن األصل يف اخلرب أن يؤتى غري مؤكدة فتقول: حممد جمتهـد ، وحيسـن توكيـده عنـد تـردد املخاطـب ، وجيـب 

ال يعـرف عنـه شـيئا فهـذا ال حيتـاج إىل  قلنـا: حممـد قـائم ، خناطـب رجـال .توكيده عند إنكار املخاطـب ، فمـثال إذا 

توكيد ، وذلك ألن املخاطب سوف يقبل اخلرب ؛ وإذا كنا خناطب شخصا مرتددا فهنا حيسـن أن يؤكـده حـىت يرتفـع 

عنه الرتدد ؛ وإذا كنا خناطب منكرا أو يف حكم املنكر فإننا نؤكده وجوبا ويتعـدد أو تتعـدد أداة التوكيـد حبسـب قـوة 

أكـد اهللا اخلـرب مـع أن اخلـرب يلقـى إىل خـال الـذهن ، فيقـال ألمهيـة املوضـوع ، ألمهيـة املوضـوع ؛ ألن اإلنكار ؛ فهنـا 

ومـن فوائـدها: أن مـن آمـن واسـتقام علـى سـبيل اهللا ودعـا مهيـة فـإن مـن املستحسـن أن يؤكـد . املوضوع إذا كـان ذا أ

ذهن فإنـه إذا ثبـت احلكـم لشـيء ثبـت الناس إليها فهو على اهلدى ؛ نأخذ ذلـك مـن أي شـيء ؟ مـن املخـالف والـ

أن الضــالل ينقســم إىل ضــالل قريــب وضــالل بعيــد ؛ وهكــذا أيضــا املعاصــي تنقســم ومــن فوائــدها:  نقيضـه لضــده .

 لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين (( إنتفســري اآليــة الكرميــة:  إىل كبــائر وصــغائر كمــا هــو معــروف .

 (( إنمث قـال عزوجـل:  . يسـيرا )) اهللا علـى ذلـك وكـان أبـدا فيهـا خالـدين مجهـن طريـق طريقا إال ليهديهم وال

هــذه اآليــة كاآليــة األوىل فيهــا توكيــد هلــذا  طريقــا )) ليهــديهم وال لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين

احلكــم ؛ لكــن فيهــا التصــريح يف الكــل ، فبــأي ظلمــوا ؟ ظلمــوا باالســتمرار علــى الكفــر ؛ ألن اإلنســان إذا اســتمر 

والظلـم يف األصـل مبعـىن  (( وما ظلمناهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم ))على كفره فقد ظلم نفسه كما قال اهللا تعـاىل: 

     (( كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))اىل: النقص ؛ لقوله تع

 



إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقـا إال طريـق جهـنم  تتمة فوائد اآلية الكرمية: ((

  خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسيرا )) .

ومن فوائدها: أن من آمن واستقام على سبيل اهللا ودعا الناس إليها فهو على اهلدى ؛ نأخذ ذلك مـن أي شـيء ؟ 

ومن فوائدها: أن الضـالل ينقسـم إىل ضـالل  املخالف والذهن فإنه إذا ثبت احلكم لشيء ثبت نقيضه لضده .من 

(( تفسـري اآليـة الكرميـة:  قريب وضالل بعيد ؛ وهكـذا أيضـا املعاصـي تنقسـم إىل كبـائر وصـغائر كمـا هـو معـروف .

ال طريـق جهـنم خالــدين فيهـا أبـدا وكــان إن الـذين كفـروا وظلمـوا لــم يكـن اهللا ليغفـر لهـم وال ليهــديهم طريقـا إ

(( إن الــذين كفــروا وظلمــوا لــم يكــن اهللا ليغفــر لهــم وال ليهــديهم مث قــال عزوجــل:  . ذلــك علــى اهللا يســيرا ))

هــذه اآليــة كاآليــة األوىل فيهــا توكيــد هلــذا احلكــم ؛ لكــن فيهــا التصــريح يف الكــل ، فبــأي ظلمــوا ؟ ظلمــوا  طريقــا ))

(( ومـا ظلمنـاهم ؛ ألن اإلنسان إذا استمر علـى كفـره فقـد ظلـم نفسـه كمـا قـال اهللا تعـاىل: باالستمرار على الكفر 

(( كلتـا الجنتـين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم والظلم يف األصل مبعىن الـنقص ؛ لقولـه تعـاىل:  ولكن ظلموا أنفسهم ))

دى عليـه ؛ وهنـا ظلمـوا مـن أي مل تنقص ؛ ومسي املعتدي ظاملـا ألنـه نقـص يف حـق املعتـدى عليـه فاعتـ منه شيئا ))

هل ظلموا غريهم أو ظلموا أنفسهم ؟ كالمها ، يعين حصل منهم الظلم ألنفسـهم ولغـريهم حيـث دلـوا غـريهم علـى 

تسـمى عنـد علمـاء النحـو الم اجلحـود أو  (( ليغفـر ))الـالم يف قولـه:  (( لم يكن اهللا ليغفر لهـم ))طرق الكفر ؛ 

ما كان " أو " مل يكن " ؛ فكلما وجدت الالم بعـد " مل يكـن " أو بعـد " مـا   الم النفي ، وعالمتها أن تقع بعد "

الــالم الم اجلحــود ألــا وقعــت  (( ومــا كــان اهللا ليعــذبهم ))كـان " فهــي الم اجلحــود أو الم النفــي ؛ فقولـه تعــاىل: 

(( لـم ؛  لـم يكـن ))(( أيضـا تسـمى الم اجلحـود ألـا وقعـت بعـد  (( لم يكن اهللا ليغفر لهـم ))بعد " ما كان " 

واملعــىن أنـه ال يــوفقهم للتوبــة حـىت يغفــر هلــم ، ولـيس املعــىن مل يغفــر اهللا هلـم إذا تــابوا ؛ فــإن  يكـن اهللا ليغفــر لهــم ))

اهللا سـبحانه وتعـاىل يتـوب علـى مـن تــاب مهمـا كـان عملـه ؛ لكـن املـراد أنــه ال يوفقـه التوبـة حـىت يغفـر لـه ؛ واملغفــرة 

نـه ، فسـرناها ـذين املعنيـني ألـا مـأخوذة مـن املغفـر وهـو الـذي يوضـع علـى الـرأس عنـد سرت الذنب مع التجـاوز ع

القتـــال وقايـــة للـــرأس مـــن الســـهام ، وفيـــه املعنيـــان مجيعـــا ومهـــا: الســـرت ، والوقايـــة ؛ ويؤيـــد هـــذا مـــا ثبـــت يف احلـــديث 

ترتها عليـك فـي الـدنيا وأنـا ( أن اهللا عزوجل يخلوا يوم القيمة بعبد مؤمن ويقرره بذنوبه فيقول قد سالصـحيح 

أي  (( طريقــا ))يعــين ال يــوفقهم ؛ اهلدايــة هنــا هدايــة التوفيــق ،  (( وال ليهــديهم طريقــا )) . أغفرهــا لــك اليــوم )

؛(( خالـدين وهـو مـن أمسـاء النـار   (( إال طريـق جهـنم ))إال طريقا واحـدا وهـو طريـق جهـنم  ن عليهريو مسلكا يس

أي باستمرار ، واألبد هو االستمرار يف املسـتقبل ، واألمـد  (( أبدا ))أي ماكثني فيها  فيها أبدا )) (( خالدين ))

أي كــان خلــودهم يف النـار علــى وجــه  (( وكــان ذلــك علــى اهللا يسـيرا ))هـو االســتمرار إىل حـد معــني غــري مؤبـد ؛ 



عـذاب وأنـواع العقوبـات ومـع هـذا األبد يسريا على اهللا عزوجل مع أنه يستلزم أن تبقـى النـار مبـا فيهـا مـن السـعيد وال

فهــي يســري علــى اهللا عزوجــل ، اإلنســان إذا أراد أن يوقــد تنــورا حيتــاج إىل عمــل ، ألــيس كــذلك ؟ بلــى ، حيتــاج إىل 

عمـل ووقــود وتعــب ومالحــات ؛ لكـن النــار وهــي أعظــم شــيء يف احلـرارة فــإذا بقيــت علــى وجـه األبــد فــإن هــذا أمــر 

 ليغفـر اهللا يكـن لـم وظلمـوا كفـروا الـذين (( إنفوائـد اآليـة الكرميـة:  ليـه .يسري على اهللا عزوجل وليس بصعب ع

فيستفاد من هذه اآلية بل من اآليتني: أن من اتصف ذين الوصـفني الكفـر والظلـم  . طريقا )) ليهديهم وال لهم

أفعـال االختياريـة هللا ومـن فوائـدها: إثبـات  . (( لـم يكـن اهللا ليغفـر لهـم ))فإنه مسدود عنه باب التوفيق ؛ لقولـه: 

واملغفـرة فعـل اختيـاري ، (( لـم يكـن اهللا ليغفـر لهـم )) عزوجل ، يعين أنه يفعل ما يشاء بإرادته مىت شاء ؛ لقولـه: 

وهــذا الــذي عليــه ســلف الصــاحل وأهــل الســنة ، إثبــات األفعــال االختياريــة هللا عزوجــل ؛ وأنكــر ذلــك أهــل التعطيــل  

 :ميكـن أن يقـوم بـاهللا تعـاىل فعـل اختيـاري يتجـدد وحيـدث ، وعللـوا ذلـك بعلـل واهيـةكاألشاعرة و املعتزلـة وقـالوا ال 

احلادث ال يقـوم إال حبـادث ولـو أننـا أثبتنـا هللا أفعـاال حيـدثها مـن تشـاء لـزم مـن ذلـك أن يكـون اهللا حادثـا ؛ قالوا إن 

والشك أن هذا قياس باطل ألنه مصادم للنص ؛ فاآلية الكثرية اليت ال حتصر كلهـا تـدل علـى أن اهللا يفعـل مـا شـاء 

وغــري لمــا يريــد )) (( ويفعــل اهللا مــا يشــاء )) (( وربــك يخلــق مــا يشــاء ويختــار )) (( إن ربــك فعــال ومـىت شــاء 

ذلـك مــن آيــات كثــرية الــيت ال تكــاد حتصــر الدالــة علــى أن اهللا تعــاىل يفعــل مــا شــاء ومــىت شــاء ؛ وهــذا القيــاس باطــل 

متجــددة ليســت بالزمــة لنــا مــن ملصــادمته الــنص ، وأيضــا هــو خطــأ وذلــك أننــا حنــن وحنــن حمــدثون تقــوم بنــا أفعــال 

؛ كــذلك ســابق علينــا  حــدوث هــذه األفعــال أن نكــون مل حنــدث إال عنــد حــدوثها بــل حــدوثنا خلقنــا وال يلــزم مــن

ومــن  ال مينــع مــن ذلــك أن يكــون حيــدث مــا شــاء مــن أفعالــه وأحكامــه وأقوالــه . الــرب عزوجــل وجــوده أزيل أبــدي

س يوجــد أنــاس مــن فــإن قــال قائــل: ألــي . (( وال ليهــديهم طريقــا ))فوائــدها: أن الكــافر ال يوفــق للهــدى ؛ لقولــه: 

؛  الكفــرة املــارقني املضــادين للــدعوة اإلهليــة مــن هــداهم اهللا ؟ فــاجلواب: بلــى ؛ وملــن ال مــانع مــن أن خنصــص العــام

خمصوصا مبن أراد اهللا تعاىل هدايته ، فمن أراد اهللا هدايته فإنه يهدى ولـو كـان قـد كفـر وظلـم ، فيكون هذا العموم 

اهللا عنهم من كان كافرا ظاملا ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤسـاء يف اإلسـالم وهلـم إذ من املعلوم أن من الصحابة رضي 

ومن فوائدها: أن للنار طريقا ، وللجنة طريقـا ؛ فمـا هـو طريـق النـار ؟ طريـق النـار يـتخلص يف خمالفـة  مقام صدق .

له هو طريق جهـنم وموافقـة أمـر أمر اهللا ورسوله ، تركا للمأمور وفعال للمحظور ، هذا الطريق ، خمالفة أمر اهللا ورسو 

واخللـــود  (( خالـــدين فيهـــا أبـــدا ))ومـــن فوائـــدها: إثبـــات اخللـــود األبـــدي ؛ لقولـــه:  اهللا ورســـوله هـــو طريـــق اجلنـــة .

األبدي يتضمن أبدية املكـان الـذي يكـون فيـه اخللـود ؛ وعلـى هـذا فيكـون يف اآليـة دليـل واضـح علـى أبديـة النـار ، 

اآليــة ويف آيــة أخــرى يف ســورة األحــزاب ويف آيــة ثالثــة يف آيــة اجلــن وهــي معلومــة ؛  وقــد جــاء ذكــر األبديــة يف هــذه



وبناء على ذلك ال قول ألحد بعد قـول اهللا ورسـوله مهمـا كـان مـن العلـم ، مـادام هنـاك آيـات صـرحية فإننـا ال نـركن 

م فــال ميكــن أبــدا أن لقــول أحــد كائنــا مــن كــان ألن خــرب اهللا صــدق صــادر عــن أيــش ؟ عــن علــم مــراد بــه البيــان التــا

 يتخلف مدلوله حىت لو قيـل إن فالنـا يقـول بكـذا وفالنـا يقـول بكـذا ، نقـول ال قـول ألحـد بعـد قـول اهللا ورسـوله .

(( وكـان ومن فوائدها: أن كل شيء وإن صعب فهو يسري على اهللا عزوجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه ؛ لقولـه: 

 فـآمنوا ربكـم مـن بـالحق الرسـول جـاءكم قـد النـاس أيهـا (( يـالكرميـة: تفسـري اآليـة ا  .ذلك على اهللا يسيرا )) 

 (( يـامث قـال اهللا تعـاىل:  . حكيمـا )) عليمـا اهللا وكان واألرض السماوات في ما هللا فإن تكفروا وإن لكم خيرا

ــالحق الرســول جــاءكم قــد النــاس أيهــا ــا أيهــا النــاس )) مــن ب أن لعمــوم النــاس مــع  اخلطــاب  هنــا ربكــم )) (( ي

مدنيــة والغالــب يف الســورة املدنيــة اخلطــاب فيهــا للمــؤمنني ألن القــرآن نــزل وســط أمــة مؤمنــة ؛ لكــن قــد يــأيت ورة ســال

اخلطاب بالعموم لقرائن حتتف به ، وذلك أن اخلطاب سوف ينتقل من هذا العموم إىل خماطبـة أهـل الكتـاب وأهـل 

الرسول هو حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه  جاءكم الرسول )) (( يا أيها الناس قدالكتاب ليسوا مؤمنني ؛ وهلذا قال: 

وسلم ؛ ألن أل هنا للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، إذ ال رسـول حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، نظـري ذلـك أن 

تقول: جاء األمري ـ وليس يف البلد إال أمري واحد ـ كل ينصرف ذهنه إىل هذا األمري أمري البلـد ؛ فـأل للعهـد الـذهين 

هو حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقد ذكر العلماء أن العهـود ثالثـة:  (( قد جاءكم الرسول ))؛ كذلك أيضا 

عهد حضوري ، وعهد ذكري ، وعهد ذهين ؛ فما تعني بالذهن فأل فيه للعهد الذهين ، وما تعني بالـذكر فـأل فيـه 

ــيكم رســوال شــاهدا علــيكللعهــد الــذكري ومثالــه قولــه تعــاىل:  ــا أرســلنا إل م كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســوال (( إن

(( فـإن مـع العسـر يسـرا إن مـع مـن ؟ الرسـول السـابق ، ومـن ذلـك أيضـا قولـه تعـاىل: فعصى فرعون الرسول )) 

أي العسرين ؟ العسر الثاين هو األول ؛ وهلذا قال ابن عباس " لن يغلب عسـر يسـرين " ؛ وتكـون  العسر يسرا ))

(( لمـن وكقولـه تعـاىل: ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علـيكم نعمتـي )) (( اللعهد احلضوري ، كقوله تعاىل: 

ـــوم )) ـــيت تـــأيت بعـــد اســـم اإلشـــارة فإـــا للعهـــد  الملـــك الي وهلـــا ضـــابط يعـــين أل الـــيت يف العهـــد احلضـــوري وهـــي ال

احلضــوري وذلـــك ألن اســـم اإلشــارة يـــدل علـــى القـــرب ، فــإذا قلـــت: هـــذا الرجـــل ، فــأل هنـــا للعهـــد احلضـــوري ألن 

كلمــة البـاء هنـا تكـون للمصـاحبة والتعديــة   (( قـد جـاءكم الرسـول بـالحق ))قـال تعــاىل:  شـار إليـه يكـون قريبـا .امل

، فما جاء به فهو احلق ؛ أو باحلق يعين أنه رسـول مـن عنـد اهللا حقـا ؛ فاآليـة حتتمـل هـذا وهـذا حللق اأي مصاحبا 

ول إن املراد ا املعنيـان مجيعـا أي أنـه جـاء بـاحلق مل يـأت ؛ وهل بينهما منافاة ؟ ليس بينهما منافاة ، وعلى هذا نق

(( بالباطل ، وأنه رسول احلق ليس بكاذب عليه الصالة والسالم ؛ واحلق ضد الباطل وأصله الثبـوت كقولـه تعـاىل: 

أي ثبتــت ولزمــت ، فاألصــل أن هــذه الكلمــة تفيــد معــىن الثبــوت ؛ واحلــق  إن الــذين حقــت علــيهم كلمــة ربــك ))



(( قـد جـاءكم ؛  (( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو زاهـق ))والباطل زائل كما قال تعاىل: ثابت 

حيـث  (( مـن ربكـم ))من هنا لالبتداء أي أن احلق جاء من عند اهللا ، وتأمل قوله:  الرسول بالحق من ربكم ))

ربكــم الــذي هــو مالــك ومــدبر ألمــورهم  إن فيهــا إشــارة إىل أنــه جيــب علــيكم أن تقبلــوا هــذا الرســول ألنــه جــاء مــن

الفــاء للتفريــع أي فيتفــرع علــى ذلــك  (( فــآمنوا خيــرا لكــم ))فيجــب علــيكم أن تقبلــوا مــا جــاء بــه هــذا الرســول ، 

هـذه منصـوبة علـى أـا خـرب " يكـن "  (( خيرا لكـم ))وجوب اإلميان ؛ آمنوا مبن ؟ بالرسول ومبا جاء به ؛ وقوله: 

نوا يكــن خــريا لكــم ؛ خــريا مــن أيــش ؟خــريا مــن الكفــر ، والشــك أن اإلميــان خــري مــن الكفــر احملذوفــة والتقــدير: فــآم

(( قـل ألن اإلميان به سعادة الدنيا واآلخرة والكفر بـه خسـارة الـدنيا واآلخـرة ؛ لقـول اهللا تبـار ك وتعـاىل يف الكفـر: 

من عمل صالحا مـن ذكـر أو أنثـى (( ويف اإلميان: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة )) 

أي  (( وإن تكفـــروا ))؛  وهـــو مـــؤمن فلنحيينـــه حيـــاة طيبـــة ولنجـــزينهم أجـــرهم بأحســـن مـــا كـــانوا يعملـــون ))

يعـين فهـو غـين عـنكم ؛ ألن  (( فـإن هللا مـا فـي السـموات واألرض ))بالرسول عليه الصـالة والسـالم ومبـا جـاء بـه 

ميلكه من ؟ هؤالء الكافرون ، من مجلـة مـا ميلكـه هـؤالء الكـافرون ؛ إذا  له ما يف السموات واألرض ، ومن مجلة ما 

(( مـا فـي السـموات واألرض كأنه قال إن تكفـروا فـإن اهللا غـين عـنكم ألن لـه مـا يف السـموات واألرض ؛ وقولـه: 

يعــرب ــا عــن  الــيت يعــرب ــا عــن غــري العاقــل دون " مــن " الــيت " مــاـ" هنــا يــتكلم النحويــون ويقولــون ملــاذا عــرب بــ ))

ألن غــري العاقــل أكثــر مــن العاقــل ؛ وقــد يقــول قائــل إن يف هــذا نظــرا ألن مــن مجلــة العقــالء  العاقــل ؟ اجلــواب: قــالوا

املالئكـة ـ الشـك يف أـم مـن مجلـة العقـالء ـ وهـم عـدد ال حيصـيهم إال اهللا ؟ فيجـب هـؤالء ويقولـون: املالئكـة هلـم 

نة اليت يف السموات واألرض أكثر من املالئكـة ؛ وعلـى هـذا فيكـون غـري أمكنة ، كل واحد قد شغل مكانه واألمك

(( وكـــان اهللا العاقــل يف الســموات واألرض أكثــر ؛ وهــذا لـــيس ببعيــد أن يقــال إنــه غلــب غـــري العاقــل ألنــه أكثــر ؛ 

ليــه وآلــه خــتم اآليــة بــالعلم واحلكمــة إشــارة إىل أن كفــر هــؤالء الــذين كفــروا بالرســول صــلى اهللا ع عليمــا حكيمــا ))

وســلم كــان عــن علــم مــن اهللا وعــن حكمــة مــن اهللا ؛ أمــا كونــه عــن علــم فألنــه يف ملكــه ولــن يكــون يف ملكــه مــا ال 

يعلم ؛ وأما كونه عن حكمة فألنه ال تقوم أحوال العباد وال دين العباد إال ذا التقسيم ، أن يكـون بعضـهم مؤمنـا 

اجلهاد وال متيز املـؤمن مـن الكـافر وال صـار للمـؤمن مزيـة يتميـز ـا وبعضهم كافرا ، لو ال هذا االنقسام ما قام علم 

 على الكافر وال حصل للنار مألهـا وقـد تكفـل اهللا هلـا بـذلك ، فمـن حكمـة اهللا أن يكـون يف النـاس مـؤمن وكـافر .

 هللا فـإن تكفـروا وإن لكـم خيـرا فآمنوا ربكم من بالحق الرسول جاءكم قد الناس أيها (( يافوائد اآلية الكرمية: 

  . حكيما )) عليما اهللا وكان واألرض السماوات في ما



(( يـا أيهـا النـاس يف هذه اآلية الكرمية: بيان أن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول من عنـد اهللا حقـا ؛ لقولـه: 

ســلم جلميــع ومــن فوائــدها: عمــوم رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه و  . قــد جــاءكم الرســول بــالحق مــن ربكــم ))

(( فـإن قـال قائـل: أفـال ميكـن أن يـراد بالنـاس خصـوص كمـا يف قولـه تعـاىل:  . (( يـا أيهـا النـاس ))الناس ؛ لقوله: 

  ؟ فاجلواب: أن األصل يف العموم إرادة العموم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))

فــإذا   (( مــن ربكـم ))كمــا هـو الزم شـرعا ؛ وجــه ذلـك ؟ قولـه:   ومـن فوائـدها: إلـزام قبــول مـا جـاء بــه الرسـول عقـال

ومــن فوائــدها: أن مــا جــاء بــه  كــان مــن ربنــا وهــو مالكنــا وخالقنــا واملتصــرف فينــا كمــا يشــاء وجــب علينــا القبــول .

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فهو حق ؛ وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حـق أن كلمـا ينسـب 

حــق ؟ ال ؛ أليــش ؟ ألن فيهــا أحاديــث ضــعيفة وأحاديــث موضــوعة ؛ لكــن كــل مــا جــاء بــه الرســول فهــو  للرســول

وربوبيـة  (( مـن ربكـم ))باإلضافة إىل قولـه:  (( يا أيها الناس ))ومن فوائدها: إثبات ربوبية العامة ؛ لقوله:  حق .

(( رب موســـى واخلاصـــة كقولـــه:  العـــالمين ))(( رب اهللا ســـبحانه وتعـــاىل عامـــة وخاصـــة ، فالعامـــة كقولـــه تعـــاىل: 

(( فوربــــك لنســــألنهم أجمعــــين عمــــا كــــانوا يعملــــون )) ، (( فــــال وربــــك ال يؤمنــــون حتــــى وقولــــه:  وهــــارون ))

ومن فوائـدها: أن إرسـال الرسـل مـن مقتضـى الربوبيـة  واألمثلة على هذا كثرية .يحكموك فيما شجر بينهم ... )) 

صـرف يف اخللـق وفعـل مـن أفعـال اهللا ، وكلمـا كـان كـذلك فهـو داخـل حتـت مضـمون ، من مقتضى الربوبية ؛ ألنه ت

(( قـد جـاءكم الرسـول بعد قولـه:  (( فآمنوا ))ومن فوائدها: وجوب اإلميان باحلق ممن جاء به ؛ لقوله:  الربوبية .

اب: نعــم ، احلــق اجلــو  ؟أنــه جيــب علينــا أن نــؤمن مبــا جــاء بــه ؛ وهــل هــذه قاعــدة يف كــل مــن جــاء بــاحلق  بــالحق ))

إذا كان الذي جاء بـه ممـن عـرف بالباطـل فهـل يقبـل منـه احلـق ؟ نعـم ،  يقبل من أي إنسان ، من كل ما جاء به .

(( وإذا فعلـوا فاحشـة قـالوا وجــدنا عليهـا آبائنـا واهللا أمرنـا بهـا قـل إن اهللا ال يــأمر ولـذلك مثـال يف قولـه تعـاىل: 

والسـكوت عـن أحـد الشـقني مـع إنكـار اآلخـر يــدل عليهـا آبائنــا )) (( وجـدنا وسـكت عـن قـوهلم:  بالفحشـاء ))

ومـــن فوائـــدها: اإلميـــان كلـــه خـــري ، خـــري يف الـــدنيا وخـــري يف اآلخـــرة حـــىت يف  علـــى اإلقـــرار بالثـــاين الـــذي مل ينكـــر .

ته ( إن أصــاباملعيشــة وإن كــان ضــنكا فهــي عنــد املــؤمن خــري ؛ ألن املــؤمن كمــا وصــفه النــيب عليــه الصــالة والســالم 

ومــن فوائــدها: أن أمــر اهللا تعــاىل عبــاده  . ضــراء صــبر فكــان خيــرا لــه وإن أصــابته ســراء شــكر فكــان خيــرا لــه )

(( وإن تكفــروا فــإن هللا مــا فــي باإلميــان بــه وإثــابتهم علــى ذلــك لــيس الفتقــاره إلــيهم بــل هــو غــين عــنهم ؛ لقولــه: 

فكــل مــا يف ( مــا فــي الســموات واألرض )) ( ومــن فوائــدها: عمــوم ملــك اهللا ؛ لقولــه: . الســموات واألرض ))

فـإن قـال قائـل: ألـيس لنـا أمـالك خيـتص ـا كـل واحـد منـا ؟ فـاجلواب: بلـى ؛  السموات واألرض فهـو هللا عزوجـل .

لكن ملكنا ملا منلكه ليس على سـبيل اإلطـالق ؛ وهلـذا ال حيـل لنـا أن نفعـل يف أموالنـا مـا نشـاء بـل ال نفعـل ـا إال 



بـه ، لـو أراد إنسـان أن حيـرق مالـه ألـه ذلـك ؟ ال ؛ إذ امللـك خـاص ؛ فامللـك املطلـق الشـامل هللا رب ما أذن اهللا لنا 

ومــن فوائـدها: إثبــات اجلمــع بالســموات ؛  العـاملني ومــا يضــاف إلينــا ملكـا فإنــه ملــك قاصــر مربـوط مبــا أذن اهللا بــه .

مــا يف القـــرآن مفــردة لكـــن يف الســـنة مســـوات مصــرح بـــذلك يف القــرآن ؛ أمـــا األرض فهــي تـــأيت دائ وكــم هـــي ؟ ســبع

( مـن اقتطــع شـبرا مـن األرض ظلمـا طوقـه اهللا بـه يـوم القيمــة جـاءت جمموعـة فقـال النـيب عليـه الصـالة والسـالم: 

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ؛ ومهــا: العلــيم ، واحلكــيم ؛ لقــول اهللا تعــاىل: ((  مــن ســبع أراضــين ) .

))  وقد مر علينا كثريا أن علم اهللا تعـاىل واسـع شـامل لكـل شـيء يف السـماء أو يف األرض وكان اهللا عليما حكيما 

، وإمياننــا بـــذلك يوجــب لنـــا أن حنــذر مـــن خمالفتـــه ؛ ملــاذا ؟ ألننـــا إذا خالفنــاه فهـــو عـــامل بــه وهـــو أبلــغ مـــن الســـميع 

مبقتضــاه حــذرنا ممــا يــرى ؛ لكــن العلــيم إذا رنا ممــا يقــال ، والبصــري إذا عملنــا ذالبصــري ، الســميع إذا آمنــا مبقتضــاه حــ

علـيم بـه ؛ وأمـا احلكـيم فهـو مشـتق مـن احلكـم  أو يـرى أو يفعـل أو يـرتك ؛ ألن اهللا تعـاىل عملنا به حـذرنا ممـا يقـال

 واحلكمة فلله احلكم وله احلكمة البالغة ؛ واحلكم نوعان: كوين ، وشرعي ؛ فما كلـف بـه العبـاد فهـو حكـم شـرعي

ه اهللا عزوجــل فهــو حكــم كــوين ، مث كــل منهمــا ال يصــدر إال حلكمــة ، فاحلكمــة كــوين وشــرعية ؛ مث ، ومــا انفــرد بــ

احلكمة تكـون علـى الصـورة املعينـة وعلـى الغايـة املـرادة ؛ وهلـذا نقـول احلكمـة غائيـة وصـورية أي علـى الصـورة املعينـة 

ـــه حكمـــة ، األول صـــوري ، والثـــا (( وكـــان اهللا عليمـــا ين غـــائي ؛ حكمـــة ؛ فإجيـــاب الواجـــب حكمـــة واإلثابـــة علي

  . حكيما ))

  سؤال عن عقاب اهللا تعاىل خللقه العاصني ؟السائل : 

املماثلـة  (( اهللا الذي خلق سبع سـموات ومـن األرض مـثلهن ))فقال:  نقول أوال القرآن أشار إىل ذلك الشيخ :

رض بكثــري فلــم يبقــى إال األرض ، يف النــوع والســعة و الكــرب غــري ممكــن ألن مــن املعــروف أن الســماء أعظــم مــن األ

هذا من جهة القرآن ؛ من جهة السنة إذا مل يكن هناك سبع أراضني فإنه ال ميكـن أن يعاقـب اإلنسـان علـى شـيء 

ليس موجود ، فلو ال وجود سبع أراضني ما عوقـب اإلنسـان عـن ذلـك ؛ لكـن كونـه يعاقـب مـن سـبع أراضـني يـدل 

يا كمـا أن اهلـوى ـ ومـر علينـا يف الصـلح ـ ملـك لـه ، ذكـرمت أمـس أن اهلـواء على أن القرار ملك لصاحب األرض العل

ـــدنيا ، إىل الســـماء الـــدنيا كلهـــا ملالـــك األرض ؛ كـــذلك أيضـــا إىل قاعـــد األرض إىل األرض الســـابعة  إىل الســـماء ال

ال ، ال  ملك لـه ؛ وهلـذا لـو أراد إنسـان أن حيفـر خنـدقا مـن حتـت بيـت إنسـان أو مـن حتـت أرضـه هـل ميلـك هـذا ؟

  ميلكه .

  



أـا للعهـد الـذكري ألنـه  (( فعصـى فرعـون الرسـول ... ))قال بعضهم إن األلف والالم يف قولـه تعـاىل: السائل : 

أال يكـون العهـد هنـا  (( إنا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعـون رسـوال ... ))يف أول اآلية قال: 

  ذهين ؟

  ال ، ذكري . الشيخ :

  ما هو ضابط فاء التفريغ ؟ السائل : 

أن يكـون مـا بعـدها فرعـا ملـا سـبق ، يعـين مفـرع إذا جـاءت الفـاء بعـد ذكـر اإلمجـال مث جـاء التفصـيل فهـي  الشيخ :

فهي للتفريع ، وهذا أيضا من السياق ؛ مث قـد يكـون هنـاك معنيـان للكمـة الواحـدة مبعـىن أـا  التخصريللتفريغ ، أو 

  اء سببية ،  ومفرعة على ما قبلها .تكون سببية ، الف

  فهل املتعلق باجلار وارور واحد ؟ ... قد جاءكم الرسول بالحق ... ))(( قوله تعاىل: السائل : 

  املتعلق واحد ، ال ، املتعلق إذا كان معناه أنه رسول حقا قد يكون على أا حال من رسول . الشيخ :

فكيــف بــذلك ألننــا نعــرف أن الســماء فــوق أخــرى مث مــا معــىن طوقــه يــا شــيخ شــرح حــديث ســبع أراضــني الســائل : 

  من سبع أراضني ؟

ذكــر ابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة أن العلمــاء اختلفــوا  ( بســبع أراضــين )مــا نعــرف ، األراضــني يف قولــه:  الشــيخ :

ات وهـذه الفجـوات كمـا فيها هل هي متطابقة يعين متالصـقة ويكـون الفاصـل بينهـا أمـرا جمهـوال ؛ أو أن بينهـا فجـو 

بـــني الســـماء والســـماء ؛ هـــذا التقـــدير األخـــري لـــيس بصـــحيح  ؛ ألن مســـافة األرض اآلن لـــو دارت عليهـــا طـــائرة مل 

تنسب وال إىل مساء الدنيا ؛ لكن يقال هـذه سـبع أراضـني اهللا أعلـم بكيفيتهـا هـل هـي متالصـقة أو بينهـا فاصـل مـا 

  ا .ندري ، علينا أن نؤمن وهو شيء فوق طاقتن

  ما معىن طوق ؟السائل : 

  يعين يكون طوقا يف عنقه حيمله يوم القيمة .  الشيخ :

إن " مــا " تســتعمل يف العاقــل أيضــا  (( ... فــإن هللا مــا فــي الســموات واألرض ... ))  يف قولــه تعــاىل:الســائل : 

  كما يف قوله تعاىل: (( وال أنتم عابدون ما أعبد )) فإنه إشكال يف هذا ؟

تكون ... ألن كلمة العاقل بالنسـبة هللا مـا يوصـف ـا ، هـذا ال ، استعمال يف العاقل املعني أو عن شيء  الشيخ :

ومل يقـل: مـن طـاب ؛ ألنـه  (( فانكحوا ما طاب لكـم مـن النسـاء ))إذا كان املقصود تغليب الصفة كقوله تعاىل: 

  ليس املقصود تعيني املرأة ، املقصود صفات املرأة .

  



  ل عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ يف كونه يأخذ عن بين إسرائيل أو ال يأخذ التفسري ؟ سؤاالسائل : 

واهللا أمـا علـى رأي مـن يــرى أن ابـن عبـاس ممـن أخــذ عـن بـين إسـرائيل فإنـه ال يثبــت لـه حكـم الرفـع ؛ وأمــا  الشـيخ :

مـر علينـا يف صـحيح البخـاري فـإن على القول بأن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أنكر األخذ عن بـين إسـرائيل كمـا 

  هذا له حكم الرفع إذا صح عنه ، حنتاج اآلن إىل الواسطة بينه وبني ابن عباس رضي اهللا عنه .

مل تـزاد املـيم خبـالف بعـض اآليـات  (( ... فإن هللا ما في السموات واألرض ... ))اذا يف قوله تعاىل: ملالسائل : 

  األخرى ؟ 

(( سـبح هللا مـا فـي السـموات واألرض )) و(( اخـتالف التعبـري واألسـلوب ، مثـل   الظاهر أا من باب الشيخ :

(( سورة قد مسع سورة فصلت بني تسبيحني ، احلديـد يقـول فيهـا:  سبح هللا ما في السموات و ما في األرض ))

  )) . (( سبح هللا ما في السموات وما في األرضويف احلشر ؟ ) )سبح هللا ما في السموات واألرض 

 إال اهللا علـى تقولـوا وال ديـنكم فـي تغلـوا ال الكتـاب أهـل (( يـاقراءة اآليات: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 تقولـوا وال ورسله باهللا فآمنوا منه وروح مريم إلى ألقاها وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح إنما الحق

 وكفـى األرض فـي ومـا السـماوات فـي ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم خيرا انتهوا ثالثة

 عبادتـــه عـــن يســـتنكف ومـــن المقربـــون المآلئكـــة وال هللا عبـــدا يكـــون أن المســـيح يســـتنكف وكـــيال  لـــن بـــاهللا

 فضـله مـن ويزيـدهم أجـورهم فيـوفيهم الصـالحات وعملـوا آمنـوا الذين جميعا فأما إليه فسيحشرهم ويستكبر

  . ))  نصيرا وال وليا اهللا دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما

 عيسـى المسـيح إنمـا الحـق إال اهللا علـى تقولـوا وال دينكم في تغلوا ال الكتاب أهل (( ياتفسري اآلية الكرميـة: 

 لكــم خيــرا انتهــوا ثالثــة تقولــوا وال ورســله بــاهللا فــآمنوا منــه وروح مــريم إلــى ألقاهــا وكلمتــه اهللا رســول مــريم ابــن

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما

 علـى تقولـوا وال ديـنكم فـي تغلـوا ال الكتـاب أهـل (( يـاأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

عــام أريــد بــه اخلــاص ، واملــراد ــم النصــارى ؛ ألن اهللا ســبحانه (( يــا أهــل الكتــاب )) قولــه هنــا  الحــق )) إال اهللا

 (( وقــولهم إنــا قتلنــا المســيح عيســى ابــن مــريم رســول اهللا ... ))وتعـاىل ذكــر حــال اليهــود فيمــا ســبق مــن قولــه: 

 غلـوا فـي ديـنكم ))(( يـا أهـل الكتـاب ال توما قبلها أيضا ، مث خاطـب أهـل الكتـاب الـذين هـم النصـارى فقـال: 

(( ال تغلــوا والغلــو هــو الزيــادة ، الزيــادة يف الشــيء تســمى غلــو وتســمى إفراطــا وضــدها التفــريط والتقصــري ؛ وقولــه: 

أي فيمـا تـدينون اهللا بـه ، وذلـك أـم اعتقـدوا أن املسـيح اهللا ، أو ثالـث ثالثـة ، أو قـالوا إن املسـيح  في ديـنكم ))

 (( ال تغلــوا فــي ديــنكم ))م اهللا ابــن اهللا ؛ كــل هــذه األقــوال يروــا دينــا فقــال اهللا هلــ وأمــه إهلــان ، وقــالوا إن املســيح



أي ال تقولــوا علــى اهللا تعــاىل فيمــا تصــفون بــه إال  (( وال تقولــوا علــى اهللا إال الحــق ))أي فيمــا تــدينون اهللا بــه ؛ 

ل إن املســيح ابــن اهللا فقـد قــال علــى احلـق أي الشــيء الثابـت املقبــول عقــال وفطـرة ونقــال ، وضــده الباطـل ؛ فمــن قـا

اهللا غري احلق ، ومن قال إن اهللا ثالث ثالثة فقد قال على اهللا غري احلق ، ومن قـال إن املسـيح وأمـه إهلـان فقـد قـال 

ملــة اجلهــذه  ابــن مــريم ))عيســى (( إنمــا المســيح  . (( وال تقولــوا علــى اهللا إال الحــق ))علــى اهللا غــري احلــق ؛ 

(( إنمـا املسـيح ابـن اهللا ، وإن املسـيح وأمـه إهلـان ، وإن اهللا ثالـث ثالثـة ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ قـال:  إبطال لقوهلم إن

عندما أربع كلمات: املسيح ، وعيسـى ، وابـن مـرمي ، ورسـول اهللا ؛ فالبـد  المسيح عيسى ابن مريم رسول اهللا ))

(( ابـن فهو عطف بيان ، وأما قولـه:  ( عيسى ))(فهو املبتداء ، وأما قوله:  (( المسيح ))من إعراا ، أما قوله: 

ــن مــريم فهــو خــرب ؛ وهــذه اجلملــة  (( رســول اهللا ))فهــو صــفة ، وأمــا قولــه:  مــريم )) (( إنمــا المســيح عيســى ب

مجلة تدل على احلصر ، فيكون الرتكيب: ما املسـيح عيسـى بـن مـرمي إال رسـول اهللا يعـين ولـيس جـزءا  رسول اهللا ))

املســيح لقــب لعيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم ، ومســي بــذلك ألنــه ال  (( إنمــا المســيح ))مــن اهللا وال إلــه ؛ 

املســيح الــدجال فإمنــا مســي املســيح ألنــه ميســح ذا عاهــة إال برئــه ، يــربئ األكمــه واألبــرص بــإذن اهللا عزوجــل خبــالف 

هــم العلـم ، عيسـى هـو العلـم ؛ فــإن قـال قائـل: كيـف قـدم اللقــب  (( عيسـى ))ممسـوح العـني أي أعورهـا ؛ وقولـه: 

على العلم واللقب وصف والعلـم ذات ؟ قلنـا إن اللقـب إذا اشـتهر بـه امللقـب صـار مبنزلـة العلـم بـل أظهـر يف تعيـني 

ذا تقول: اإلمام أمحد مثال ؛ املسيح عيسى بـن مـرمي ، تقـدم اللقـب ألنـه بلقبـه أظهـر وأبـني ؛ امللقب من العلم ؛ وهل

هـي مــرمي بنـت عمـران ، ونسـب إليهــا ألنـه لـيس لـه أب وإال فمــن املعلـوم أن مـن لـه أب شــرعي  (( مـريم ))وقولـه: 

 شـرعي ، وهـو مـا حصـل بالزنـا ـ فإنه جيب أن ينسب إليه ال إىل أمه ؛ وقلنا أب شرعي احرتازا ممن له أب قـدري ال

أي  (( عيسى ابـن مـريم رسـول اهللا ))والعياذ باهللا ـ فإن هذا له أب قدري وهو الزاين لكن الزاين ليس أبا شرعيا ؛ 

الــواو  (( وكلمتــه ألقاهـا إلــى مـريم ))مرسـل مـن اهللا عزوجــل ولـيس ربــا وال جـزءا مـن رب بــل إنـه رســول اهللا حقـا ، 

معطوفــة علــى رســول اهللا (( كلمتــه )) أي كلمتــه أي الكــائن بكلمــة ولــيس هــو الكلمــة (( كلمتــه ))  حــرف عطــف

ألن الكلمة وصف للمـتكلم ال شـيء بـائن منـه ؛ وعلـى هـذا فيكـون معـىن (( كلمتـه )) أي كـائن بكلمتـه كمـا قـال 

مـة ألقاهـا (( كل؛  (( إن مثـل عيسـى عنـد اهللا كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثـم قـال لـه كـن فيكـون ))اهللا تعاىل: 

أوصــلها إىل مــرمي بــأن قــال هلــا: امحلــي مــثال أو كلمــة حنوهــا ، نعــوذ بــاهللا أن نقــول علــى اهللا مــا مل يقــل  إلــى مــريم ))

(( ومــريم ابنــة لكــن هــذا معــىن كــون كلمــة تصــل إىل مــرمي ؛ عــن طريــق مــن ؟ عــن طريــق جربيــل كمــا قــال تعــاىل: 

أضـاف اهللا الـنفخ إليـه ألنـه فعـل رسـوله  ( نفخنـا فيـه ))( ))عمران التي أحصـنت فرجهـا فنفخنـا فيـه مـن روحنـا 

أرسله لينفخ فيه يف فرجهـا ؛ وإضـافة الـنفخ إىل اهللا مـع أنـه كـان مـن جربيـل كإضـافة القـراءة إىل اهللا مـع أنـه كـان مـن 



اهللا عليـه مـن الـذي يقـرأه ؟ جربيـل ، جربيـل يقـرأه والنـيب صـلى  (( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ))يف قوله تعاىل:  جربيل

ابنــة عمــران ، وموســى ابــن  كلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم وروح منــه )) (( ألقاهــا إلــى مــريم ))و (( وآلــه وســلم يتبعــه ؛ 

عمران هـل مهـا أخـوان ؟ ال ، سـبحان اهللا ! مـرمي ابنـة عمـران وموسـى ابـن عمـران ؟ لـيس هـو ؟ لـيس أخـا ملوسـى ؟  

    ل على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالكيف ؟ ما هو األب واحد ؟ اجلواب: أورد هذا اإلشكا



 المســيح إنمــا الحــق إال اهللا علــى تقولــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل (( يــافوائــد اآليــة الكرميــة:  تــتم

 خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم

ابنـة عمـران ، وموسـى ابـن عمـران هـل مهـا أخـوان  (( وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه )) (( ألقاها إلـى مـريم ))

؟ ال ، ســبحان اهللا ! مــرمي ابنــة عمــران وموســى ابــن عمــران ؟ لــيس هــو ؟ لــيس أخــا ملوســى ؟ كيــف ؟ مــا هــو األب 

واب: أورد هذا اإلشكال على النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فقـال إـم كـانوا يسـمون بأمسـاء أنبيـائهم واحد ؟ اجل

يعــين موســى ابــن عمــران أيضــا مــرمي بنــت عمــران فعمــران الــذي هــو أبــو موســى هــو ال نعلــم أنــه نــيب لكنــه أبــو نــيب ، 

 (( وروح منــه ))كلمــة وروح   ح منــه ))(( ورو فكــان هــذا االســم شــائعا يف بــين إســرائيل فســمي أبــو مــرمي عمــران ؛ 

ويــش معــىن ورح منــه ؟ هــل معنــاه أنــه ريــح منــه وهــو مــا حصــل بــالنفخ مــن جربيــل ؟ أو أنــه روح منــه أي أن روحــه 

خملوقـــة مـــن اهللا عزوجـــل ؟ أو األمـــران ؟ األمـــران ؛ ألمـــا ال يتنافيـــان ، فـــإن جربيـــل نفـــخ يف فرجهـــا والـــنفخ ريـــح ، 

الصــالة والســالم جســد نفخــت فيــه الــروح فصــار إنســانا ؛ وهلــذا مســاه اهللا تعــاىل روحــا وكــذلك عيســى بــن مــرمي عليــه 

مـــن اهللا ، و " مـــن " هنـــا  (( روح منـــه ))يغلـــب علـــى دينـــه املســـالك الروحيـــة والرهبانيـــة ومـــا أشـــبه ذلـــك ؛ وقولـــه: 

عـيض ؛ وذلـك ألنـه وقد استدل ا النصراين على أن عيسـى جـزء مـن اهللا وجعـل " مـن " للتبليست للتبعيض قطعا 

زائغ والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من األدلة ابتغاء الفتنة ، فهم يتبعون املتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه ؛ 

وذكر أن نصرانيا استدل ا على أن عيسى جزء من اهللا وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أن عيسـى جـزء مـن اهللا 

فقــال  (( وســخر لكـم مــا فــي السـموات ومــا فــي األرض جميعـا منــه ))فـتال هــذه اآليـة وكـان عنــده أحـد العلمــاء 

للنصــراين إذا الســموات واألرض ومــا فيهــا جــزء مــن اهللا ؟ فحــار النصــراين وعــرف أن علــى ضــالل مث أســلم ، أســلم 

ألنه تبني له احلق ؛ فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها لالبتداء أي أا مـن عنـد اهللا عزوجـل ورح منـه ؛ يقـول واعلـم 

آمنـوا ،  الضـمري الـواو  (( فآمنوا بـاهللا ورسـله )) يف الفوائد .أن املضاف إىل اهللا عزوجل سنتكلم عليه إن شاء اهللا 

ــاهللا ورســله ))تعــود إىل مــن ؟ إىل أهــل الكتــاب الــذين يــراد مــنهم النصــارى ،  عيســى وموســى وحممــد  (( فــآمنوا ب

 ومجيــع الرســل ، ال تقولــون ال نــؤمن إال بعيســى ألن حممــدا لــيس هــو الــذي بشــر بــه بــل آمنــوا بــاهللا ورســله كلهــم مــن

أوهلم إىل آخرهم ؛ واإلميان يف اللغة اشتهر بأنـه التصـديق ؛ ولكـن الصـحيح أنـه لـيس التصـديق وأنـه اإلقـرار ؛ وهلـذا 

أقر به إقرار مـؤمن مصـدق ؛ وقـد ذكـر هـذا شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف كتابـه "  : آمن بكذا ، أييعدى بالباء يقال

(( قـد يضـمن معـىن التصـديق مث يتعـدى بـالالم مثـل قولـه:  اإلميان " بأن من فسره بالتصديق فلـيس بصـواب ؛ لكـن

 (( وال تقولـوا ثالثـة ))واإلميان هنا مبعىن االنقياد أي فانقاد له لوط وقال إين مهـاجر إىل ريب ؛  فآمن له طوف ))



؛  فعـل مضـارع أو نقـول إـا مجلـة مكونـة مـن فعـل مضـارع وفاعـل والقـول هـو النطـق باللسـان (( ال تقولوا ))مجلة 

ألن القــول ال ينصــب إىل مجلــة أو شــبه مجلــة ، ال ينصــب االســم  هــل وقــع عليــه الفعــل ؟ ))ثالثــة (( وهنــا اجلملــة 

 (( ثالثــة ))املفــرد إال علــى لغــة بعــض العــرب الــذين جيعلــون القــول كــالظن فينســبون بــه املفــرد ؛ وعلــى هــذا فنقــول 

التقـدير: وال تقولـوا اهللا ثالثـة ، وكـانوا يقولـون بالتثليـث   ولكنهـا خـرب ملبتـداء حمـذوف ، (( تقولـوا ))ليست مفعوال لـ

انتهـوا أيــش ؟  (( انتهـوا ))؛  (( لقـد كفـر الـذين قـالوا إن اهللا ثالـث ثالثـة ))كمـا ذكـر اهللا ذلـك عـنهم يف قولـه: 

خـرب يكـن هذه مفعول بـل هـي  (( خيرا لكم )) (( خيرا ))؛  (( انتهوا ))عن قول ثالثة ؛ فنهى أوال مث أمر ثانيا 

 (( إن اهللا ثالـث ثالثـة ))هـذا دفـع لقولـه:  (( إنمـا اهللا إلـه واحـد ))احملذوف ، تقدير: انتهوا يكن خريا لكم ؛ و 

(( إنمـا اهللا إلـه واحـد سـبحانه أن يكـون لـه وإمنا أداة حصر ، فاجلملة فيهـا حصـر ، حصـر األلوهيـة بـاهللا عزوجـل 

سـبح واملصـدر منـه التسـبيح واسـم املصـدر سـبحان ، وهـي مالزمـة سبحان التنزيه وهي اسـم مصـدر وفعلهـا  ولد ))

للنصب على املفعولية املطلقة دائما ، كلما جاءت سبحان فهي منصـوبة علـى أـا مفعـول مطلـق وعاملهـا حمـذوف 

هــذه مصــدرية وقــد حــذف حــرف  (( ســبحانه أن يكــون )) (( أن ))وجوبــا ال جيمــع بينهــا وبــني عاملهــا ؛ وقولــه: 

للعلم به أي تنزيها له عن أن يكون لـه ولـد وإمنـا هـو منـزه عـن الولـد جـل وعـال ألمـور متعـددة ؛ أوال ألنـه اجلر منها 

مالـك كــل شــيء ، واملالـك البــد أن يكــون اململـوك مباينــا لــه يف كـل األحــوال ؛ وثانيــا أنـه لــيس لــه زوجـة واالبــن إمنــا 

 (( أنى يكون له ولـد ولـم تكـن لـه صـاحبة ))نعام: يكون غالبا ممن له زوجة كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف سورة األ

؛ ومنهـا أيضـا أن الولـد إمنــا يكـون ملـن حيتـاج للبقــاء أي بقـاء النـوع باسـتمرار النســل والـرب عزوجـل لـيس حباجــة إىل 

ويعينـه علـى شـئونه وأمـوره ليسـاعده  هاالبـن إمنـا حيتـاج إليـه والـد أن ذلك ، ملاذا ؟ ألنه احلي الذي ال ميـوت ؛ ومنهـا

فعلـى كـل حـال هـو منـزه  (( سـبحانه هـو الغنـي ))واهللا سبحانه وتعاىل غين وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف قولـه: 

هـذا   (( لـه مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض )) أن يكون لـه ولـد ، ومـا قـدر اهللا حـق قـدره مـن قـال إن لـه ولـد .

لــه مــا يف الســموات واألرض ملــك ، والولــد البــد أن يكــون كوالــده يف أنــه لــه  كالــدليل علــى أنــه منــزه عــن الولــد أن

(( لـه مـا قسط من امللك ألنه سوف يرث والـده إذا مـات مـثال ، واهللا سـبحانه وتعـاىل لـه ملـك السـموات واألرض 

فهـي هنـا للعمـوم أي كـل مـا يف السـموات مـن ذوات وأحـوال وأمـور  (( مـا ))و في السموات وما فـي األرض )) 

قــال املعربــون إن البــاء هنــا زائــدة والتقــدير: وكفــى اهللا (( وكفــى بــاهللا وكــيال )) هللا عزوجــل وكــذلك مــا يف األرض ؛ 

 (( يــافوائــد اآليـة الكرميــة:  وكـيال أي حافظــا علـى كــل شـيء فــال حيتـاج إىل ابــن يسـاعده أو يعينــه يف حفــظ امللـك .

ــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل  اهللا رســول مــريم ابــن عيســى المســيح إنمــا الحــق إال هللا علــى تقول

 واحــد إلــه اهللا إنمــا لكــم خيــرا انتهــوا ثالثــة تقولــوا وال ورســله بــاهللا فــآمنوا منــه وروح مــريم إلــى ألقاهــا وكلمتــه



يف هــذه اآليــة الكرميــة  .))   وكــيال بــاهللا وكفــى األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا لــه ولــد لــه يكــون أن ســبحانه

 (( يــا أهــل الكتــاب ال تغلــوا فــي ديــنكم ))فوائــد ؛ منهــا: النهــي عــن الغلــو ، عــن الغلــو يف الــدين ؛ لقولــه تعــاىل: 

وإذا ى اهللا أمة عن شيء وقصه علينا فهو عربة لنا يعين أننا منهيون عنه ويؤكد هذا قول النيب صلى اهللا عليـه وآلـه 

ومن فوائدها: أن الغلـو يف الـدين   أي ال تغلوا يف . رت النصارى المسيح ابن مريم )( ال تطروني كما أطوسلم: 

ومـن فوائـدها: أنـه ال جيـوز  كالنقص منه ، فكما أن اإلنسان منهي عن النقص يف دينه هو أيضا منهي عن الغلـو .

؛ وعلـى هــذا فمــن أحــب النــيب  لنـا أن نغلــوا يف ديننــا ســواء مـا يتعلــق برســولنا صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم أو بأعمالنــا

صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم أكثـــر مـــن حمبـــة اهللا فهـــو غـــال فيـــه عليـــه الصـــالة والســـالم ، ومـــن نزلـــه منزلـــة الـــرب وأنـــه 

يتصــرف يف الكــون فهــو غــال فيــه ، ومــن زعــم أن غــريه ممــن هــو دونــه يتصــرف يف الكــون فهــو غــال فيــه ؛ فــالغلو إذا 

(( وال تقولـــوا علـــى اهللا إال ؛ لقولـــه:  فوائـــدها: حتـــرمي القـــول علـــى اهللا إال بـــاحلقومـــن  جمـــاوزة احلـــد يف كـــل شـــيء .

ويتفـــرع مـــن هـــذه الفائـــدة: حتـــرمي حتريـــف آيـــات الصـــفات وأحاديثهـــا ؛ ألن الـــذي  .وهـــو الشـــيء الثابـــت  الحـــق ))

قـال  بسـوطتان ))(( بـل يـداه محيرفها مل يقل على اهللا احلق بل قـال عليـه الباطـل ؛ واضـح ؟ آيـات الصـفات مـثال 

القائل ليس املراد باليدين اليد احلقيقية بل املراد النعمة والقدرة ومـا أشـبه ذلـك ؛ نقـول هـذا قـال علـى اهللا غـري احلـق 

ومن فوائدها: بيان أن املسيح عليـه الصـالة والسـالم ال يسـتحق مـن أمـر الربوبيـة  ألنه قال ما ال يريده اهللا عزوجل .

ومــن فوائــدها: جــواز نســبة اإلنســان إىل أمــه إذا مل يكــن لــه  . (( رســول اهللا ))قولــه: شــيء ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن 

إذا كـان الولـد ولـد زنـا  وعيسى بن مرمي ليس له أب كما هو معلـوم للجميـع . (( عيسى ابن مريم ))أب ؛ لقوله: 

أمـه حقيقـة وحكمـا  قلنا إنه ليس له أب شرعي فـإىل مـن ينسـب ؟ إىل أمـه ؛ يبقـى عنـدنا إشـكال ، هـو ينسـب إىل

الشك فيه ؛ لكن عند املناداة عندما نضع له امسـا يشـتهر بـه بـني النـاس وينـادى بـه هـل حنـن ننسـبه إىل أمـه فيكـون 

بذلك نشر عارها وكسر قلبه أو نضع له امسا ننسبه إىل من هو حقيقة منسوب إليه ؟ فنقول مثال عبد اهللا بـن عبـد 

ـــاين أوال ، الثـــاين أوال  ـــزاين عبـــد هللا الكـــرمي ؟ الث ـــا هـــو عبـــد اهللا بـــن عبـــد الكـــرمي هـــل أخطأنـــا ؟ ألن ال ، حنـــن إذا قلن

عزوجــل وإن كــان زانيــا فهــو عبــد هللا ، فنســيمه ــذا االســم ألنــه لــو مسينــاه منســوبا إىل أمــه لكــان كــل إنســان يســمع 

فنقـول احلمـد هللا ـ أمـا مـن  عـار يف تـارخيهم إىل مـا شـاء اهللا ، .سيقول ملاذا مث يلحق العار هذا الرجل وذريته ويبقى 

جهــة األحكــام الشــرعية فالشــك أننــا ال نرتــب عليــه أحكــام األبــوة ؛ وهلــذا لــو مــات ابــن الزنــا مــن يرثــه ؟ أمــه ، ترثــه 

ومـن فوائـدها: إثبـات رسـالة عبـد رسـالة  فرضا وتعصيبا ؛ فلهذا نقول يوضع لـه اسـم ينسـب إليـه وال خيالفـه الواقـع .

وهلـذا جيـب علينـا أن نـؤمن بـأن عيسـى رسـول لـيس لـه حـق الربوبيـة بـأي  رسـول اهللا )) ((عيسى بن مـرمي ؛ لقولـه: 

الولــد إذا كـان مـن الزنـا ولكــن ملـا محلـت املـرأة تــزوج ـا الـزاين ـا زواجــا شـرعيا مث ولـدت فهــذا  حـال مـن األحـوال .



لـــك ؛ ثانيـــا إذا تزوجهـــا فـــأكثر أوال نقـــول البـــد مـــن توبـــة الـــزاين والزانيـــة ، البـــد مـــن حتقـــق ذ الولــد إىل مـــن ينســـب ؟

العلماء يقولون إنه ال جيوز أن يتزوجها ؛ ألـا اآلن يف عـدة ال يلحقـه ولـدها ؛ فيجـب أن ينتظـر حـىت تنتهـي العـدة 

وذلــك بوضــع احلمــل علــى وجــه املعــروف ؛ ومــن العلمــاء مــن جيــوز ذلــك إذا حتققــت التوبــة وأنــه إذا اســتلحقه الــزاين 

ال جيــوز إطالقــا أن يفــتح للنــاس ؛ ألن لــو كــان هــذا القــول مــن الناحيــة النظريــة قــوال يلحــق بــه ؛ لكــن هــذا البــاب 

صحيحا لكن ال جيوز أن يفىت به علنا ؛ ملاذا ؟ يتساهلون ، يتسـاهلون يف هـذا األمـر ، كـل إنسـان يـزين بـامرأة فـإذا 

  لناس .، واآلباء سوف يضطرون إىل أن يزوجوها ؛ ويفتح باب الشر على ا محلت ذهب يتزوجها

(( وسـخر لكـم مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض جميعـا منــه ... كيـف لـو قـال أحـدهم إن اهللا قـال:  السـائل :

  فالتسخري مباشر منه تعاىل ؟ (( ... وروح منه ... ))خيتلف عن قوله:  ))

انتقل مـن دينـه هل الروح خلقت نفسها ؟ البد خملوقة ؛ كيف صار النصراين أفهم منك ؟ النصراين أسلم  الشيخ :

  ألجل هذا .

  سؤال عن ولد الزنا ملاذا ال يلحق به شرعا ؟ السائل :

هذا الشك أنه ابنه قدرا ، هو ابنه قدرا خملوق من مائه ، وهذا ال ينكر به أحـد ؛ لكـن ملـا كـان علـى غـري  الشيخ :

ما هو ابن شـرعي ، ابـن قـدري وجه الشرعي مل يلحق به شرعا ؛ أما قدرا فهو ابنه ما فيه إشكال ؛ ... ؟ هذا ابن 

؛ ألن هذا الزاين ؛ هـو منسـوب إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل ؟ ال كيـف منسـوب إىل اهللا ؟ ألنـه عبـد اهللا وعبـد الكـرمي ؟ 

  زين لو كان عندنا واحد امسه عبد اهللا وأبوه عبد الكرمي ما نقول عبد اهللا بن عبد الكرمي ؟ ما فيه إشكال .

  مناقشتهم يقولون حنن نقرب أن اهللا واحد وأن عيسى رسول فهل هذا ينفعهم ؟ بعض النصارى بعد السائل :

ميكــن قــد يكــون بعضــهم هكـذا ألــم فــرق مثــل غــريهم ، افرتقــت النصـارى علــى ثنتــني وســبعني فرقــة ، قــد  الشـيخ :

  يكون هذا ؛ لكن إذا مل يؤمنوا مبحمد فهم كفار حىت بعيسى .

  فهل هذا يكفي ؟لو نسب ابن الزنا للقبيلة  السائل :

يكفــي ، عبــد اهللا بــن عبــد الكــرمي فقــط ، تكــون العائلــة الــيت تكــون منــه إذا أراد اهللا أن تكــون لــه عائلــة آل  الشــيخ :

  عبد الكرمي .

  إىل من ينسب اللقيط ؟   السائل :

، أو  العزيـزهذا ينسب مثل ما قلنا يوضع له اسـم مثـل عبـد اهللا بـن عبـد الكـرمي ، أو عبـد الـرمحن بـن عبـد  الشيخ :

لكنــه لــيس أبــا شــرعيا وقــد يكــون أبــا شــرعيا ألن بعــض النــاس رمبــا يلقــي أوالده يف الطرقــات أو يف  فــالن ابــن أبيــه ؛



املساجد عجزا عنه ؛ ألن هذا اللقيط يف احلقيقة ما نـدري هـل هـو ابـن الزنـا أو ابـن رشـد لكـن أبـوه ألقـى بـه لعجـزه 

  عنه .

سؤال غري أما املشهور عند أهل العلم فمرياثه لبيت املال وديته إن قتل لبيت املـال إال إذا تـزوج مـثال صـار  الشيخ :

، يكون ماله ملن التقطه ؛ ألنه قـام عليـه وحضـنه نه يكون ملن التقطه أله أوالد فأوالده يرثون ؛ ولكن القول الراجح 

  ون لعموم الناس  .تعب فيه فيكون له ، وهو أوىل من بيت املال الذي يك

  ملاذا بعض الصحابة كان ينسب ألمه كابن مكتوم وابن حبينة ؟ السائل :

أي نعم هذا ألم يرضون بذلك ، يرضون بذلك واشتهر ذا الشـيء ولـيس فيـه أدىن شـك يف أـم أوالد  الشيخ :

  حقيقة آلبائهم وإال فيه ابن مكتوم وعبد اهللا بن مالك ابن حبينة .

 المآلئكـــة وال هللا عبـــدا يكـــون أن المســيح يســـتنكف ((  لـــنأعــوذ بـــاهللا مــن الشـــيطان الــرجيم ؛  :قــراءة اآليـــات

 الصـالحات وعملـوا آمنـوا الـذين فأمـا جميعـا إليـه فسيحشـرهم ويسـتكبر عبادتـه عن يستنكف ومن المقربون

 لهــم يجـدون وال أليمـا عـذابا فيعـذبهم واسـتكبروا اسـتنكفوا الـذين وأمـا فضـله مـن ويزيـدهم أجـورهم فيـوفيهم

 آمنـوا الـذين مبينا فأمـا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها نصيرا يا وال وليا اهللا دون من

  . مستقيما )) صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا

 المســيح إنمــا الحــق إال اهللا علــى تقولــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل (( يــاتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 

 خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى

  وكيال )) . باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم

(( ؛ لقولـه:  سـببهمعلـى  السـببإطـالق  (( وكلمته ألقاها إلى مريم ... )):من فوائد هذه اآلية الكرمية من قولـه: 

فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها ؛ لكنه خلق بالكلمـة فـأطلق السـبب وأريـد املسـبب  وكلمة ألقاها إلى مريم ))

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة والسـالم مـن أشـرف عبـاد اهللا أكـرمهم عليـه ؛ ألنـه أضـافه إىل نفسـه فقـال:  .

ومـن فوائـدها: أن عيسـى عليـه الصـالة السـالم روح  واإلضافة للتخصيص والتكرمي . (( وكلمته ألقاها إلى مريم ))

الــيت خلــق اهللا عزوجــل ؛ ولكــن أضــيف إىل اهللا عزوجــل يعــين أنــه مــن مجلــة األرواح  (( روح منــه ))مــن اهللا ؛ لقولــه: 

مــن بــاب التكــرمي والتشــريف ؛ واعلــم أن املضــاف إىل اهللا تعــاىل نوعــان: نــوع معــىن ال يقــوم إال بغــريه ، وهــذا يكــون 

 من صفاته مثل علم اهللا ، قدرة اهللا ، مسـع اهللا ، كـالم اهللا ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ هـذه معـاين إذا أضـيفت إىل اهللا فهـي

مــن صــفاته وليســت مبخلوقــة ؛ ونــوع آخــر يضــاف إىل اهللا لكنــه بــائن منــه منفصــل عنــه ، وهــذا يكــون خملوقــا لكــن 

(( فقـال لهـم رسـول اهللا وقـول اهللا:  (( وروح منـه ))أضيف إىل اهللا من باب التشريف والتكـرمي ، ومنـه قولـه هنـا: 



ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يـذكر فيهـا اسـمه (( فأضاف الناقة إليه ، وقوله تعاىل:  ناقة اهللا وسقياها ))

بيــيت ، كــل هــذا أعيــان قائمــة بنفســها ، فإضــافتها إىل اهللا مــن بــاب  (( وطهــر بيتــي للطــائفين ))وقولــه تعــاىل:  ))

 أيش ؟ التشـريف والتكـرمي  ؛ املضـاف إىل اهللا نوعـان األول أن يكـون عينـا قائمـة بنفسـه ، فإضـافته هنـا مـن بـاب ؟

الشيء ليس مبعىن ولكنه مضاف إىل اهللا وهو بالنسـبة إلينـا أبعـاض وأجـزاء مثـل يـد اهللا ، فهـذا أيضـا يلحـق  إذا كان

ومـن فوائـدها: وجـوب اإلميـان  بكونه مـن الصـفات ؛ ألنـه لـيس منفصـال بائنـا عـن اهللا عزوجـل فيكـون مـن صـفاته .

وقــد  (( فــآمنوا بــاهللا ورســله ))لقولــه تعــاىل: كلهــم أمجعــني مــن نــوح إىل حممــد عليــه الصــالة والســالم ؛  بــاهللا ورســله

سبق لنا مرارا معىن أو سبق لنا مرارا ما يتضـمنه اإلميـان بـاهللا عزوجـل فـال حاجـة للتكـرار وكـذلك مـا يتضـمنه اإلميـان 

يعــين أنــه حيــرم أن يقــول اإلنســان إن  (( وال تقولــوا ثالثــة ))ومــن فوائــدها: النهــي عــن التثليــث ؛ لقولــه:  بالرســول .

فــال يقــول  (( واعبــدوا اهللا وال تشـركوا بــه شــيئا ))عنـه كقولــه تعــاىل:  ثالـث ثالثــة ، وهــذا مـن الشــرك ؛ فــالنهي اهللا

  قائل ملاذا اقتصر على النهي فقط ؟ نقول نعم اقتصر على النهي فقط ولو كان هو شركا ألن الشرك منهي عنه .

فـدل هـذا علـى  (( انتهـوا خيـرا لكـم ))ومن فوائدها: أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب اهللا عليـه ؛ لقولـه: 

ومـن فوائـدها: انفـراد اهللا تعـاىل باأللوهيـة ؛ مـن أيـن تؤخـذ مـن  أن من تاب فهـو خـري لـه وهـذا يسـتلزم قبـول التوبـة .

  (( إلـه واحـد ))اللـة علـى أن اهللا منفـرد باأللوهيـة ؟ مـن قولـه: وجـه الد (( إنمـا اهللا إلـه واحـد ))اآلية ؟ من قوله: 

دلـــت علـــى  (( إنمـــا اهللا إلـــه ))فقولـــه:  (( إنمـــا اهللا إلـــه ))كلمـــة واحـــد ؛ أيضـــا دليـــل آخـــر ؟ احلصـــر ، يف قولـــه: 

ه اهللا أن ومـن فوائـدها: تنزيـ يكـون زيـادة للتوكيـد . (( واحد ))احلصر وهو أن اهللا تعاىل هو اإلله وحده لكن قولـه: 

تنزيهـا (( سـبحانه أن يكـون لـه ولـد )) يكون له ولد ، يعين أنه منزه أن يكون له ولد ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

ما وجـه كـون اختـاذ الولـد بالنسـبة هللا تعـاىل عيبـا ونقصـا ؟ ألنـه يسـتلزم أن يكـون حمتاجـا إليـه ، وأن يكـون باقيـا  له .

املشـركون ؛ ثالثـة ، اهللا اختـذ ولـدا ؟ النصـارى ؛ غـريهم ؟ اليهـود ؛ غـريهم ؟  من الـذين قـالوا إن مبا لو هلك األب .

(( لـه ومـن فوائـدها: انفـراد اهللا تعـاىل بامللـك ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  الذي نعرف ثالثة أمساء ادعوا هللا ولدا .

  ه التأخري يفيد احلصر .ما وجه ذلك ؟ قدم ما حقه التأخري ، وتقدمي ما حق ما في السموات وما في األرض ))

مجـع ؛ هـل بـني ؟ نعـم ؛  )) (( السـموات ومن فوائدها: إثبات أن السموات عدد لكنـه مـبهم ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ 

األرض ؟ آيــــة فيهــــا إشــــارة والســــنة فيهــــا تصــــريح ،  (( اهللا الــــذي خلــــق ســــبع ســــموات ))يف أي آيـــة ؟ يف قولــــه: 

تطع شبرا من األرض ظلما طوقـه اهللا بـه يـوم القيمـة مـن سـبع ( من اقوجاءت السنة بذلك صرحيا يف مثل قوله: 

هــل يكــون اهللا تعــاىل وكـيال لغــريه يــا سـليم ؟ ال ، ال ؟ أيــش لــون ؟ هــل اهللا وكـيال علــى اخللــق ؟ نعــم ،  . أراضـين )

 وكـيال (( وكفـى بـاهللا؟ قولـه: مبعىن ؟ رب هلم وحافظ هلم ، ليس املعىن أنه وكيل لغريه فيهم ، متأكد ؟ أيـن الـدليل 



((  ؟ نريـــد إثبـــات أن اهللا يوكـــل ؟ قولـــه:  وهـــل اهللا موكـــل ؟ ال ، مـــا هـــو موكـــل ؛ ابـــراهيم ؟ نعـــم ؛ أيـــن الـــدليل . ))

 بكـافرين )) بهـا ليسـوا قوما بها وكلنا فقد هؤالء بها يكفر فإن والنبوة والحكم الكتاب آتيناهم الذين أولئك

 هذا يوجب لإلنسـان صـدق االعتمـاد علـى اهللا عزوجـل وأن يعتمـد علـى اهللا وحـده (( وكفى باهللا وكيال ))قوله:  .

علـى اهللا فإنـه كافيـك ، ولـو أننـا صـدقنا يف ذلـك  اجعـل اعتمـادك ال تعتمـد (( وكفـى بـاهللا وكـيال ))لقوله تعـاىل:  ؛

ى اهللا فهـو حسـبه إن اهللا : (( ومن يتوكل علـلكان اهللا حسبنا ومن كان اهللا حسبه فقد مت له أمره ، قال اهللا تعاىل

فأنت يا أخي توكل على اهللا فإنـك إن صـدقت التوكـل علـى اهللا فـإن اهللا حسـبك وكافيـك يسـهل لـك  بالغ أمره ))

( أمرك ، وهذا وعد اهللا عزوجل ما هو من زيد وال من عمرو ، وجاء عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أنـه قـال: 

الطـري تغـدوا مـن أوطاننـا  لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدوا خماصـا وتـروح بطانـا )لو تـوكلتم علـى اهللا حـق توكلـه 

مخاصا جائعة قد مضى عليها الليل ونفد ما يف بطوا لكنها متوكلة على اهللا عزوجل تعرف رـا وتعتمـد عليهـا وال 

ن نقصــنا ذلــك كثــريا وجــود ترجــع إال وهــي بطانــة ممتلئــة البطــون ؛ فلــو أننــا توكلنــا علــى اهللا حــق التوكــل لكفانــا ، لكــ

 يسـتنكف (( لـنتفسـري اآليـة الكرميـة:    تمـد عليهـا وينسـى املسـبب عـز وجـل األسباب املادية جتـد أكثـر النـاس يع

ــدا يكــون أن المســيح ــه عــن يســتنكف ومــن المقربــون المآلئكــة وال هللا عب ــه فسيحشــرهم ويســتكبر عبادت  إلي

هـو ابـن مـرمي الـذي اختـذه هـؤالء إهلـا  هللا )) (( المسـيح ))(( لن يستنكف المسيح أن يكـون عبـدا  . جميعا ))

بني أن املسيح نفسه ال ميكـن أن يسـتنكف عـن عبـادة اهللا بـل هـو عليـه الصـالة والسـالم يطلـب الوسـيلة إىل اهللا يف 

 يعـين يطلبــون الوسـيلة الـيت تقــرم (( أولئـك الــذين يـدعوك يبتغـون إلــى ربهـم الوسـيلة أيهــم أقـرب ))القـرب إليـه 

)) لـن يـأىب  هللا عبـدا يكـون أن المسـيح يسـتنكف لـن إىل اهللا عزوجل وأولئك يدعوم مساكني ؛ فهنا يقـول: ((

أي عبـدا شـرعيا أو كونيـا ؟ شـرعيا ؛ ألن  (( أن يكـون عبـدا هللا ))مبعىن يأىب أنفة وعلوا ؛ وقوله:  (( يستنكف ))

(( إن كـل مـن فـي الكوين ما أحد يستنكر حـىت أفجـر عبـاد اهللا لـن يسـتنكف أن يكـون عبـدا هللا بالعبوديـة القدريـة 

؛ هـل فرعـون كـذلك ؟ فرعـون مسـتكرب لكـن قـدرا مـا ميكـن يسـتكرب  السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا ))

أي عبوديــة  (( أن يكــون عبــدا هللا ))ســتكبار علــى األمــر الشــرعي هــذا كثــري ؛ فقولــه: ، الكــالم علــى القــدر أمــا اال

يعين ولن يستنكف املالئكة املقربون ؛ واملالئكة هـم عـامل غيـيب خلقهـم اهللا  (( وال المالئكة المقربون ))شرعية ؛ 

أي إىل اهللا  (( المقربـون ))لـه: من النور وجعل غذائهم التسبيح ؛ وهلذا كـانوا صـمدا ال يـأكلون وال يشـربون ؛ وقو 

هــل هـــي  (( المقربــون ))، وإذا كــان املالئكــة مقربــون ال يســتنكفون عــن عبادتــه فغــريهم مــن بــاب أوىل ؛ وقولــه: 

صفة كاشفة أو صفة قيد ؟ حيتمل أن يكـون ذلـك صـفة كاشـفة ألن املالئكـة مقربـون إىل اهللا عزوجـل ؛ وحيتمـل أن 



فــإن قــال  ـ فــاهللا أعلـم ـ . قــربمبكـون املالئكــة فــيهم املقربـون وفــيهم مــن ليسـوا يكـون قيــدا وعلـى هــذا االحتمــال ي

قائـل: مـا املناسـبة يف ذكـر املالئكـة عنـد ذكـر عيسـى ؟ قلنـا املناسـبة أن مـن النـاس مـن جعـل املالئكـة أوالدا هللا كمــا 

اختـــذمتوهم أوالدا هللا لــــن أن مـــنهم مــــن جعـــل املســــيح ابنـــا هللا عزوجــــل ، فهـــذه املناســــبة يعـــين حــــىت املالئكـــة الــــذين 

(( ومن يسـتنكف عـن عبادتـه ويسـتكبر فسيحشـرهم إليـه جميعـا )) (( مث قال:  يستنكفوا أن يكونوا عبادا هللا .

(( فعــل الشــرط ، وجــواب الشــرط  (( يســتنكف ))أداة شــرط  (( مــن ))اجلملــة هنــا شــرطية ، و  مــن يســتنكف ))

بالســني ، وإذا صــدر اجلــواب بالســني وســوف فإنــه يتعــني أن  وقــرن بالفــاء ألنــه صــدر فسيحشــرهم إليــه جميعــا ))

عبـادة مـن ؟ عبـادة اهللا شـرعا ، صـح ؟ مـن يسـتنكف عـن  (( ومـن يسـتنكف عـن عبادتـه ))يربط بالفاء ؛ وقولـه: 

 (( فسيحشــرهم إليــه جميعــا ))ويــأىب أن خيضــع لألوامــر والنــواهي  ويرتقــىيتعلــى (( ويســتكبر )) عبادتــه شــرعا ؛ 

يعـــود علـــى  (( فسيحشـــرهم ))املســـتكرب واملتعبـــد املتـــذلل كلهـــم سيحشـــرون إليـــه ؛ وعلـــى هـــذا فالضـــمري يف قولـــه: 

      روعي يف فعل الشرط لفظ الشرط (( من يستنكف ))اجلميع ؛ وهنا فيه مباحث: أوال 



 يستنكف ومن المقربون المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف (( لنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر مث قال:  . جميعا )) إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن

 (( يستنكف ))أداة شرط  (( من ))اجلملة هنا شرطية ، و  فسيحشرهم إليه جميعا )) (( من يستنكف ))

وقرن بالفاء ألنه صدر بالسني ، وإذا صدر اجلواب  (( فسيحشرهم إليه جميعا ))فعل الشرط ، وجواب الشرط 

عبادة من ؟ عبادة اهللا شرعا  (( ومن يستنكف عن عبادته ))بالسني وسوف فإنه يتعني أن يربط بالفاء ؛ وقوله: 

(( ويأىب أن خيضع لألوامر والنواهي  ويرتقىيتعلى ويستكبر ))  ((، صح ؟ من يستنكف عن عبادته شرعا ؛ 

(( املستكرب واملتعبد املتذلل كلهم سيحشرون إليه ؛ وعلى هذا فالضمري يف قوله:  فسيحشرهم إليه جميعا ))

روعي يف فعل الشرط لفظ  (( من يستنكف ))وهنا فيه مباحث: أوال  يعود على اجلميع . فسيحشرهم ))

 ، روعي فيه املعىن (( فسيحشرهم ))فاعله مفرد  (( يستنكر ))ألن " من " لفظه مفرد الشرط ، روعي لفظه 

يشمل املستنكر وغري املستنكر ؛ وعلى هذا  (( فسيحشرهم ))يف املعىن األعم ألن قوله: وأيضا روعي فيه املعىن 

وهل جيوز يف اللغة العربية أن يتعدد مرجع الضمري فمرة يعود لإلفراد ومرة  يكون فيه عموم أوسع ؛ فإذا قال قائل:

يعود للجمع ؟ قلنا نعم هذا موجود يف اللغة العربية بشرط أن يكون مرجع الضمري صاحلا لإلفراد واجلمع فإذا كان 

(( ومن ورة الطالق: صاحلا لإلفراد واجلمع جاز أن يعود الضمري للجمع وأن يتنوع ، قال اهللا تعاىل يف آخر س

 يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))

(( ومن يؤمن باهللا فتجدون يف اآلية هنا عاد الضمري أوال باعتبار اللفظ مث باعتبار املعىن مث باعتبار اللفظ ؛ أقول 

جتدون  )) رزقا له اهللا أحسن قد أبدا فيها تحتها األنهار خالدين ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من

السياق مرة عاد الضمري  على اللفظ ومرة على املعىن ومرة على اللفظ ، قل ؟ ال إله إال اهللا ! يف اآلية الكرمية عاد 

للعموم يعين مثل " واحلكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات  الضمري على اللفظ مث املعىن مث اللفظ ؟

 من " سواء كانت شرطية أو موصولة للعموم نستفيد من كون الذي يرجع إليها مرة يف اإلفراد ومرة يف اجلمع .

أي فسيجمعهم وذلك يوم القيمة فإن اهللا سبحانه وتعاىل جيمع األولني واآلخرين يف  (( فسيحشرهم ))وقوله: 

رمال ، يف مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ألم على مكان واحد ال بناء وال جبال وال أشجار وال 

 (( إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت ))كما قال تعاىل: ألدمي  أرض مصفحة متد مد ا

(( يكور الليل على النهار ويكور وهي اآلن غري ممدودة ، اآلن مبسوطة وليست ممدودة ، اآلن هي مطوية 

( كما جاء يف احلديث   (( وإذا األرض مدت ))لكن إذا كان يوم القيمة صارت ممدودة  الليل )) النهار على

أي مد اجللد ؛ وهلذا يسمعهم الداعي إذا دعى ألوهلم مسع آخرهم يعين ما فيه حناء مينع  تمد مد األديم )



حىت يغيب بعضهم عن  وصول الصوت أو جبال أو أشجار ؛ وأيضا ينفذهم البصر يراهم كلهم ليس فيهم حناء

البصر بل يشاهدون مجيعا ، كل اخلالئق جيمعون يوم القيمة مجيعا يف أرض صعيد كما قال اهللا تعاىل ردا على 

(( قل إن وجل:  ؟ قال اهللا عز (( أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا األولون ))الذين قالوا 

األولون واآلخرون كلهم جيمعون يف هذا املكان ، زد  قات يوم معلوم ))األولين واآلخرين لمجموعون إلى مي

على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها حتشر مع الناس فيا له من مشهد عظيم هذا مشهد جيب أن نتذكره دائما 

عمر رضي كما قال ذلك أمري املؤمنني   ون يوما من األيام ليتين شجرة .قياما وقعودا فإذا تذكره اإلنسان فإنه يك

اهللا عنه ؛ وإن اإلنسان أحيانا ليمر بالعصفور أو القط فيقول يا ليتين مثله خيشى من الذنب وإال من املعلوم أن 

لكن من يضمن  ( ولآلخرة خير لك من األولى ))(فهو أفضل منها بكثري  بين آدم إذا قدر اهللا اإلنسان .

يم من هذا اليوم الذي جيعل الولدان شيبا السماء منفطر لنفسه ؟ من يضمن لنفسه أنه سامل من هذا املوقف العظ

به ؟ لو ضمن اإلنسان هذا لقال احلمد هللا ، احلمد هللا الذي خلقين مع أن اهللا حممود على كل حال لكن 

اإلنسان خيشى من الذنوب ؛ فيقول إن اخلالئق سوف حتشر إىل اهللا عزوجل وجيازى كل إنسان مبا عمل وال فيه 

شهود لو أنكر اإلنسان ما الذي يشهد عليه ؟ نفس البدن أعضائه ، جلد كل اجللد يشهد مبا مس  أحد بينة وال

(( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم  هوة باطلة وغري ذلك ، إذا شئتمن عمل سيء ومبا تسبب عرقا من ش

   .مث ذكر نتيجة هؤالء وهؤالء  وأرجلهم بما كانوا يعملون )) ؛ (( فسيحشرهم جميعا ))

 المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف لن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  قراءة اآليات:

 الصالحات وعملوا آمنوا الذين جميعا فأما إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن يستنكف ومن المقربون

 لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم

  نصيرا )) . وال وليا اهللا دون من

 (( لنفوائد اآلية الكرمية:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، أخذنا اآلية اليت قرأها وأظن مل نأخذ الفوائد ؟ نعم .

 ويستكبر عبادته عن يستنكف ومن المقربون المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف

فيها من الفوائد: أنه ال ميكن للمسيح عيسى بن مرمي الذي جعلوا هؤالء إهلا أن  . جميعا )) إليه فسيحشرهم

ويتفرع على هذه الفائدة: أن العبد ال يصح أن يكون ربا أو معبودا ؛ ألنه هو نفسه  يستنكف عن عبادة اهللا .

 (( وال المالئكة المقربون ))؛ لقوله:  ء وإن مل يكن لهيشارك الشي ما ومن فوائدها: االستقرار عابد مربوب .

ومن  ألننا ذكرنا يف التفسري أا ذكرت إىل جانب املسيح ألن من الناس من يعبد املالئكة ويدعي أا بنات اهللا .

ن وغري مقربو  فوائدها: أن املالئكة مقربون إن قلنا إن الصفة صفة كاشفة ، أو أن املالئكة ينقسمون إىل قسمني .



(( فسيحشرهم ومن فوائدها: وعيد من استنكف عن عبادة اهللا واستكرب ؛ لقوله:  مقربني إذا قلنا إا صفة قيد .

ومن فوائدها: أن االستنكار غري االستكبار ، االستنكار يف القلب بأن يكون اإلنسان  مث فسر . إليه جميعا ))

ويستكرب عنه وحيتقر العبادة وحيتقر الرسول   واالستكبار أن يدع العبادةمعه أنف وكربياء قليا عن عبادة اهللا ، 

جميعا  إليه (( فسيحشرهمومن فوائدها: إثبات البعث ؛ لقوله:  (( أهذا الذي بعث اهللا رسوال )) .كقوهلم: 

 آدم ومن فوائدها أيضا: أنه عام لكل أحد ، البد لكل حي من البعث سواء كان من بين آدم أو غري بين . ))

 فيوفيهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( فأماتفسري اآلية الكرمية:  حىت البهائم والوحوش حتشر يوم القيمة .

 دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم

، تفصيل والتفصيل بعد اإلمجال من أساليب البالغة  التفصيليف هذه اآلية واليت بعدها  .نصيرا ))  وال وليا اهللا

(( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ومن املعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البالغة 

" أما " هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل ؛ أما كوا شرطية فألن هلا جوابا وهو  ويزيدهم من فضله ))

(( آمنوا ؛ وأما كوا تفصيلية فألنه فصل فيها املؤمنون والذين استنكفوا واستكربوا ؛ وقوله:  (( فوفيه ))ه: قول

وافية كاملة  (( فوفيهم أجورهم ))هذه تكررت علينا كثريا فال حاجة إىل إعادة شرحها ؛  وعملوا الصالحات ))

بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ؛  ، وقد جاء يف القرآن والسنة كيف هذه األجور وأن احلسنة

يعين زائدا على أجورهم ، فيستحق اإلنسان حسنة بعشر أمثاهلا تضاعف  (( ويزيدهم من فضله ))وهلذا قال: 

استنكفوا بقلوم واستكربوا  (( وأما الذين استنكفوا واستكبروا ))إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ؛ 

(( مبعىن مؤمل ، وكلمة  (( أليما ))أي عذاب عقوبة وأمل ، و  (( فيعذبهم عذابا أليما ))دة اهللا جبوارحهم عن عبا

هذا ق هو الذي ال يكون كالفعل أو ألن املفعول املطل حويون من حيث اإلعراب أيش ؟يسميها الن عذابا ))

راض منها التوكيد كما هنا ، فهو مفعول مطلق ؛ أما إذا كان مثل العامل فإنه يسمى مصدر ، واملصدر له عدة أغ

(( وال وهو أيضا توطئة ملا بعده حيث وصف بأنه أليم ؛  (( يعذب ))توكيد من جهة أنه عاد بلفظ العامل 

مينع عنهم  (( وال نصيرا ))أي الويل أي من يتوالهم إذا عاتبهم اهللا  يجدون لهم من دون اهللا وليا وال نصيرا ))

فوائد اآلية  وجل ؛ الدافع من ؟ الويل ، والرافع النصري . وال رافع لعقوبة اهللا عز عذاب اهللا ، فليس هلم دافع

 استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( فأماالكرمية: 

هذه اآلية الكرمية: دليل يف  . نصيرا )) وال وليا اهللا دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا

ومن فوائدها: فضيلة اإلميان  وجل . اإلنسان جيازى بقدر عمله ولكن حسب ما وعد اهللا عزأن  ى اازاة ، وعل

ومن فوائدها: أا رمبا تشعر بأن العمل  . (( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ))والعمل الصاحل ؛ لقوله: 



ميان ؛ ألنه قدم ذكر اإلميان واألصل أن ما قدم فهو األسبق ، وهذا أمر دلت الصاحل لن يكون مقبوال إال باإل

 باهللا كفروا أنهم إال نفقاتهم منهم تقبل أن منعهم (( وماعليه السنة بل دل عليه القرآن كما قال اهللا تعاىل: 

هل ميكن أن يستدل ذا على أن العمل الصاحل ال  فالبد من اإلميان الصادق على العمل الصاحل . وبرسوله ))

يدخل يف اإلميان ألن األصل يف العطف التغاير ؟ قد يستدل به من يستدل على أن اإلميان ليس العمل الصاحل ؛ 

(( وما كان اهللا ليضيع ولكن نقول قد دل الكتاب والسنة على أن العمل الصاحل من اإلميان كما قال اهللا تعاىل: 

قال أهل التفسري: أي صالتكم إىل بيت املقدس ، والصالة عمل ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله  ))إيمانكم 

( اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء وسلم: 

ار املراد باإلميان عمل القلب وقول ورمبا يقال إنه إذا مجع بني اإلميان والعمل الصاحل ص شعبة من اإليمان )

القلب وبالعمل الصاحل عمل اجلوارح وقول اللسان فيكون هذا من باب ما يفرتق عند االجتماع وجيتمع عند 

فأضاف العمل إليهم  ،  (( عملوا الصالحات ))ومن فوائدها: الرد على اجلربية ؛ يؤخذ من قوله:  االفرتاق .

ومن   يعمل وال يضاف العمل إليه إال جمازا وأن عمله ليس باختياره وال بقصده .واجلربية يقولون إن اإلنسان ال

وجل حيث مسى الثواب أجرا كأنه استأجر أجراء يعملون فيأثرهم مع أن فائدة العمل  فوائدها: بيان منة اهللا عز

؛ أما هذا فعمل اإلنسان ومع  ملن ؟ للعامل نفسه ، بينما األجرة لغري املعاملة مع اهللا يكون العمل ملن دفع األجرة

(( ومن فوائدها: أن ثواب األعمال الصاحلة يزيد على ما قدره اهللا تعاىل ؛ لقوله:  . وجل ذلك يأجره اهللا عز

(( فيعذبهم عذابا ومن فوائدها: أن املستنكفني املستكربين جزائهم العذاب ؛ لقوله:  . ويزيدهم من فضله ))

هل املعاصي ؟ إن قلت نعم لزم أن يقع م العذاب ... ؛ وإن قلت ال فهو أبرأ ؛ وهل يدخل يف هذا أ أليما ))

ألن املؤمنني يستحقون العذاب ولكنهم ال يعذبون إذا شاء اهللا إما مبغفرة من اهللا أو بالشفاعة أو بدعاء املؤمنني 

ء فإنه ال مرد له وال عاصم ومن فوائدها: أن من أراده اهللا بسو  ، قصدي املؤمنني العصاة .هلم أو ما أشبه ذلك 

ويرتتب على هذا أن املشركني لن ينتفعوا  . (( وال يجدون لهم من دون اهللا وليا وال نصيرا ))منه ؛ لقوله: 

يلقون مجيعا العابد (( إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم )) بآهلتهم مهما كانوا بل إن اهللا قال: 

 الذين فأما مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياتفسري اآلية الكرمية:  واملعبود .

(( يا أيها  . )) مستقيما صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا

م عام ال ختتص قوم إلعادة أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسل (( يا أيها الناس ))اخلطاب هنا يف  الناس ))

دون قوم ، فالناس كلهم خماطبون بشريعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت اليهود والنصارى خماطبون بذلك ؛ 

 (( برهان من ربكم ))اجلملة هنا مؤكدة بكم مؤكد ؟ مؤكد واحد وهي قد ؛ وقوله:  (( قد جاءكم ))وقوله: 



الربهان هو الدليل واملراد به اآليات اليت جاءت ا الرسل عليهم الصالة والسالم ، وأعظم آية جاء ا الرسول 

اآلية   خبالقآية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهي القرآن الكرمي الذي بقي آية للرسول إىل أن يأذن اهللا تعاىل 

وجل مين علينا باآليات البينات  املعىن األخص ؛ ألن كونه عزالربوبية هنا ربوبية ب (( من ربكم ))؛ وقوله: 

القاطعة الشك أن هذا من مقتضى ربوبية اخلاصة فهو سبحانه وتعاىل رب اجلميع لكن هناك ربوبية خاصة مين 

والنور  يعين به القرآن ، (( وأنزلنا إليكم نورا مبينا )) (( أنزلنا إليكم نورا ))اهللا ا على من يشاء من عباده ؛ 

ضد الظلمة ؛ وهل هو نور معنوي أو حسي ؟ هو نور معنوي الشك ؛ ألنه به يستنري القلب والوجه والقرب 

كلمة مبني ذكرنا   (( نورا مبينا ))والبعث ، فالقرآن كله نور لكنه حيتاج إىل التأمل والتدبر ملعانيه والعمل به ؛ 

ألا مشتقة من أبان وأبان تصلح متعدية والزمة فتقول:  فيما سبق إا تصلح مبعىن بني ومبعىن مظهر ، وذلك

أبان يل الطريق ، وحينئذ تكون أبان يل الطريق ، متعدي ؛ وتقول: أبان الفجر ، مبعىن طلع ، هذه الزمة ؛ وعلى 

، وقد مبني لغريه وأنه مبني لنفسه ؛ وهل يتناىف املعنيان ؟ اجلواب ال  يصح أن تفسرها بأن ))مبينا (( هذا كلمة 

مر علينا القاعدة املهمة األصيلة أنه مىت كانت النصوص من الكتاب والسنة حتتمل معنيني ال مرجح ألحدمها 

 قد الناس أيها (( يافوائد اآلية الكرمية:  على اآلخر وال منافاة بينهما وجب محل النص على املعنيني مجيعا .

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن القرآن الكرمي نازل  مبينا )) . نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم

؛ ويرتتب على هذا عموم رسالة النيب صلى اهللا عليه  (( قد جاءكم برهان من ربكم ))جلميع اخللق ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب على من ال يعرف اللغة العربية أن يتعلمها ليتوصل إىل االستفادة من القرآن  وآله وسلم .

(( ولو نزلناه على بعض ومن املعلوم أنك لو تلوته على رجل أعجمي  (( برهان من ربكم ))؛ لقوله: 

ها: إثبات الربوبية وأن إرسال ومن فوائدألم ال يعرفون وال .  األعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ))

ومن فوائدها: أن القرآن  (( قد جاءكم برهان من ربكم )) .الرسل وإرسال الكتب من مقتضى ربوبيته ؛ لقوله: 

الكرمي نور ؛ ولكن يا إخواين ال يتذوق أو ال يشاهد ذلك إال من مجع بني أمرين: األول التدبر ، والثاين التذكر ؛ 

(( وليتذكر هذه واحدة  (( ليدبروا آياته ))ألي غرض ؟  (( كتاب أنزلناه إليك مبارك ))دليل هذا قوله تعاىل: 

يف قلبه ويكشف له من  وسلم من األدلة  وما فيها فإنه  فمن تدبر اآليات وسلم من اهلوى أولوا األلباب ))

النور البد أن تستبني به  ومن فوائدها: أن القرآن الكرمي فيه بيان كل شيء ؛ ألن العلوم ما ال يكشف لغريه .

األشياء كالنهار إذا طلعت بانت فيها األشياء وكاحلطب إذا أسرجتها فإا البد أن يبني فيها ما كان خافيا ؛ 

فالقرآن تبيان لكل شيء ؛ ولكن قد خيفى البيان إما لقلة اإلميان وإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما لسوء 

ونور لكل أحد ؛ لكن قد يكون عند اإلنسان ضعف إميان مبعىن أنه ال يثق إن القرآن  القصد وإال فإن القرآن بني



يتمكن ا استنباط األحكام من األدلة ومن مث صرنا  أو يكون قاصر العلم ليس عنده فيه تبيان كل شيء ،

كن ما يفهم حمتاجني إىل تعلم أصول الفقه وإما أن يكون من قصور الفهم ، يكون إنسان عنده علم وتدبر ل

والناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما جتد بعض الناس يستنبط من اآلية أو حديث فوائد كثرية ال يستنبط غريه 

من ذلك إال قليال ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ؛ وهلذا ملا سئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه " هل 

إليكم ؟ قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال  وصىوأخصكم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بشيء ؟ يعين 

فهما يؤتيه اهللا أحدا يف كتابه " شف فهما يؤتيه اهللا أحدا يف كتابه ، وما يف هذه الصحيفة ، قالوا ما الذي فيها 

اء " قال: ... وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر " فالشاهد من هذا األثر قوله " فهما يؤتيه اهللا من يش

وأنت إذا تأملت كالم العلماء رمحهم اهللا وجدت الفرق العظيم بني الفهم ، جتد مثال هذا العامل يشرح حديثا مث 

الرابع سوء القصد  يستنبط منه عشرين فائدة وآخر يشرحه وال يستنبط إال مخسة أو أربع فوائد وكذلك يف اآلية .

سيء ، يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينفصل ابتداع وفهم لكن قصده ، يكون اإلنسان عنده علم و 

تفسري اآلية  لقوله وإن كان يعلم أنه بطال ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا سيء القصد وهذا حيرم الوصول إىل املقصود .

 صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأماالكرمية: 

 منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأمامث قال اهللا تبارك وتعاىل:  )) .مستقيما 

هذه مجعت بني اإلميان  مستقيما )) (( فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به )) صراطا إليه ويهديهم وفضل

وجل وبه عصمتهم ال يعتصمون  عز مل يلجئوا ألحد سواه بل جعلوه .و  (( آمنوا به واعتصموا به ))والتوكل ، 

؛ (( فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه بأحد سوى اهللا وال يعتمدون وال يتوكلون إال على اهللا 

تفيد شيئني ؛ األول التحقيق والثاين القرب ؛ أما التحقيق  (( فسيدخلهم ))السني يف قوله:  صراطا مستقيما ))

رة من الدين ، ما بني اإلنسان وبني اآلخرة إال أن خترج روحه من جسده مث فظاهر وأما القرب فما أقرب اآلخ

يكون يف عهد اآلخرة ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف " العقيدة الواسطية " يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر 

كلمة في رحمة منه )) (( اإلميان بكل ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مما يكون بعد املوت ؛ وقوله: 

رمحة يصح أن تكون صفة هللا ويصح أن تكون خملوقا هللا ؛ فأيها املراد منها ؟ الرمحة املخلوقة  ، نعم ألن الرمحة 

(( الصفة ال ميكن أن يدخل الناس فيها ؛ لكن الرمحة املخلوقة هي اليت ميكن أن يدخل الناس فيها ؛ وهلذا قال: 

أي زائد على  (( وفضل ))ومن هنا ليست للتبعيض ولكنها لالبتداء أي رمحة كائنة منه ؛  في رحمة منه ))

فذكر اهللا  (( ويهديهم إليه صراطا مستقيما ))الرمحة أو على األصح زائد على يستحقونه من الثواب واألجور ، 

بالرمحة واملغفرة ، والثانية أن يهديهم إليه تعاىل للذين آمنوا باهللا ورسوله ذكر مثرتني عظيمتني: الثمرة األوىل كرم اهللا 



صراطا مستقيما أي يدهلم ؛ وهذا يدل على أن اإلميان واالعتصام باهللا سبب لزيادة العلم وهو واقع ، ودلت عليه 

، (( ويزداد الذين آمنوا (( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم )) النصوص األخرى كقوله تعاىل: 

؛ ألن السني والصاد  فيها قراءتان: األوىل بالسني ، والثانية بالصاد (( صراطا مستقيما ))له: ؛ وقو  إيمانا ))

صراط هو الطريق الواسع السهل ، وأصل ذلك من  (( صراط المستقيم ))تتناوبان لقرب خمرجيهما ؛ وقوله: 

ضد املعوج ،  مستقيما )) ((قوهلم: صرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة ، وسرطها و صرطها كلما ... ؛ وقوله: 

اعوجاجا ميينا ومشاال ؛ صراط اهللا عزوجل مستقيم ليس نزوال وصعودا وتارة يكون اعوجاجا واالعوجاج تارة يكون 

  فيه ميني وال مشال وليس فيه طلوع وال نزول ألنه سهل .

  هل كل مستكرب مستنكف ؟ السائل :

فإنه مستنكف وكل إنسان مستنكف فهو مستكرب ؛ لكن ال ؛ لكنهما متالزمان ، كل إنسان يستنكر  الشيخ :

  عند االجتماع االستنكاف يكون بالقلب واالستكبار باجلوارح .

 ليس هلك امرؤ إن الكاللة في يفتيكم اهللا قل (( يستفتونكقراءة اآليات: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

 ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد له

  . عليم )) شيء بكل واهللا تضلوا أن لكم اهللا يبين األنثيين حظ مثل فللذكر ونساء رجاال إخوة كانوا وإن

مناقشة  السابقة ؟  (( يستفتونك قل اهللا يفتيكم ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك تعاىل: 

  . )) مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياعن معاين اآلية: 

ما املراد  )) مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياقال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  بالنور املبني ؟

  القرآن الكرمي ،  الطالب :

  القرآن نعم . الشيخ :

  وما معىن (( مبني )) ؟  الشيخ :

   هلا معنيان ، الطالب :

  يعين بني من بان ومبني من أبان ؟ طيب لكن هلا معنيان املعىن األول ؟ الشيخ :

ل صلى اهللا عليه واخلطاب للرسو  (( كتاب أنزلنا إليك ))وقوله:  (( أنزلنا إليكم ))ما اجلمع بني قوله:  الشيخ :

  ؟وآله وسلم 



يعين باعتباره أنه نزل على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وحيا فهو أنزل إليه ، وباعتباره نزل إلينا  الطالب :

   هداية وداللة فهو منزل إلينا .

 إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأمافوائد اآلية الكرمية: 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: فضيلة اإلميان باهللا والتوكل عليه ؛ ووجه ذلك أنه  مستقيما )) . صراطا

ومن فوائدها: أن من آمن واعتصم باهللا فإنه سوف ينال الرمحة العاجلة  وعدهم بأنه يدخلهم يف رمحة منه .

ري وأن أنعم الناس باال والسني تدل على القرب وبينا وجه ذلك يف التفس (( فسيدخلهم ))واآلجلة ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الرمحة تطلق على الصفة من صفات  وأشدهم انشراحا للصدور هم املؤمنون املعتصمون باهللا .

اهللا وعلى ما كان من آثارها ؛ وهذه اآلية هل هي من إطالق الصفة أو من إطالق آثار الصفة ؟ من إطالق آثار 

أن الرمحة تطلق على ما كان من آثار الرمحة ؟ نعم ، ما ثبت يف هل هناك دليل على  الصفة ، وجه ذلك ؟

وجل على  ومن فوائدها: بيان فضل اهللا عز .( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ) الصحيح من قول اهللا للجنة 

ميانه ومن فوائدها: أن من آمن باهللا واعتصم به فإن إ .(( وفضل )) هؤالء الذين آمنوا باهللا واعتصموا به ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الصراط اهلادي  . (( ويهديهم إليه صراطا مستقيما ))واعتصامه سبب هلداية ؛ لقوله ؟ لقوله: 

وهل  ال اعوجاج فيه . (( صراطا مستقيما ))وجل مستقيم ال اعوجاج فيه ؛ من أين تؤخذ ؟  إىل اهللا عز

 اجلواب العموم ، فدين اهللا تعاىل مستقيم دنيا وأخرى . االستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو يف الدنيا واآلخرة ؟

 فلها أخت وله ولد له ليس هلك امرؤ إن الكاللة في يفتيكم اهللا قل (( يستفتونكتفسري اآلية الكرمية: 

 رجاال إخوة كانوا وإن ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف

(( مث قال اهللا تعاىل:  . عليم )) شيء بكل واهللا تضلوا أن لكم اهللا يبين األنثيين حظ مثل فللذكر ونساء

االستفتاء طلب اإلفتاء واإلفتاء هو اإلخبار عن حكم شرعي أو غري شرعي أيضا ؛ ألن اإلنسان  يستفتونك ))

 قد يستفىت بأمور دنيوية 



اإلفتاء اإلخبار عن حكم شرعي أو غري شرعي ألن اإلنسان قد يستفىت يف أمور دنيوية والفاعل يف قوله (( 

)) جميبا هلم  قل((  .)) يعين الرسول عليه الصالة والسالم يستفتونك)) الصحابة والكاف يف قوله (( يستفتونك

 يستفوتنك((ب ؟على ما رجحناه بإيشمتعلقة  ))في الكاللة(()) قوله (( قل اهللا يفتيكم في الكاللة 

وعلى هذا  .ألننا قلنا ال مانع من أن يتسلط عامالن على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيني ))يفتيكمو

 ))في الكاللة((أما على رأي البصريني فيقولون إن  ))قل اهللا يفتيكم في الكاللة(( ))يستفتونك((فنقول 

 قل اهللا يفتيكم، على كل حال ((  أنثىومل يكن فيها ضمري ألنه ليس حذفت منها  يستفتونكو بيفتيكممتعلق 

وأصل الكاللة  .فبني اهللا تعاىل ما هي الكاللة بذكر املسألة اليت تتضمنها ؟)) واالستفتاء عن الكاللة ما هي

ث مأخوذة من اإلكليل وهو ما أحاط بالشيء وهلذا نقول يف تفسريها هم احلواشي ألن قرابات اإلنسان ثال

شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آباءه وأجداده، الشعبة اليت منه تسمى الفروع والشعبة اليت هو منها  :شعب

وعلى هذا نقول املراد بالكاللة احلواشي األخ وأبناءه والعم  .األصول والشعبة اليت من آباءه وأجداده احلواشي

وهلذا فسرها الصديق مبا ذكروا عنه أا من  .الكاللة وأبناءه سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك هؤالء هم

  ,)) قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك(( .  طيب .ال ولد له وال والد

شرطية وأدوات الشرط ال تدخل إال على األفعال وهنا دخلت على اسم إن امرؤ  ))إن(( )) إن امرؤ هلك (( 

أو  األفعالتقض القاعدة اليت قررها النحاة وأن إن الشرطية بل كل الشرط ال تدخل إال على هلك فهل هذا ين

فعلى رأي من يرى أن الشرط ال يدخل إال على األفعال يقول إّن ... هذا موضع خالف ، هذا موضع خالف 

ط تدخل على ولكن هناك قول آخر وهو أّن أدوات الشر  .هلك فاعل لفعل حمذوف ، والتقدير إن هلك امرؤ

إذا الكواكب )) ((  إذا السماء انشقت)) ((  إذا السماء انفطرتاألمساء لورود ذلك كثريا يف اللغة العربية (( 

رأي ثالث يقول إن الذي يلي إن  )) أمثلة كثرية فيقول ال مانع من أن تدخل أداة الشرط على األمساء و انتثرت

ان الفاعل فهو فاعل مقدم وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل الشرطية يكون معموال للفعل الذي بعدها إن ك

وعلى كل حال الذي نرى أنه إذا اختلف النحاة يف شيء  .مقدم  وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم وال مانع

  .فلنتبع األسهل 

وله (( .)) أي مات ليس له ولد ال ذكور وال إناث ألن ولد نكرة يف سياق النفي تعم إن امرؤ هلك((  .طيب 

أن األخت من األم ذكرها اهللا  ؟)) أخت شقيق أو ألب أو ألم شقيقة أو ألب الدليل أخت فلها نصف ما ترك

وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس تعاىل يف أول السورة وقال (( 

ملاذا ... الشقيقة  ؟سليم...خت هنا وله أخت )) إذا املراد باأل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث



أن اهللا ذكر مرياث األخت ألم يف أول  الدليل ؟ال نقول إا عامة أخت شقيقة أو ألب أو ألم ، ما هو الدليل

فكل واحد منهما السدس )) يعين ألم ((وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت )) السورة (( 

)) يتعني أن ال يكون هلا معها أو ذكورا من  فلها نصف ما ترك ((...ب انتبه اآلن الولد إذا أخت شقيقة أو آل

ألنه لو كان معها ذكور من األصول مل ترث النصف من شرط إرث األخت الشقيقة أو األخ  ؟األصول ليش

تؤخذ من قوله النصف أال يوجد أصل من الذكور وراث فصار ال ولد وال والد من الذكور أليس كذلك ، ال ولد 

)) وال والد من كونه فرض األخت هنا النصف ألنه لو كان هناك والد من الذكور مل ترث ( ليس له ولد (

إن مل يكن هلا  ...)) هو من يرثها نعم ، أخوها  (( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .النصف

فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط ، وليس هلا ولد  ولد ال ذكر وال أنثى كـأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق

وهو مشكلة ، كيف قال اهللا عز وجل ((  يكون)) وهنا  وهو يرثها إن لم يكن لها ولديقول اهللا عز وجل (( 

)) مع أنه لو كان هلا زوج مل يرث إال ما بقي من فرض الزوج واهللا عز وجل يقول ((  يرثها إن لم يكن لها ولد

 .)) قلنا هذا الكالم باعتبار الكاللة وهم الذين يؤرثون بالقرابة بقطع النظر عن الزوجيةيكن لها ولد  يرثها إن لم

)) يعين إن كان هلا إن لم يكن لها ولد  الكالم عن يسألون عن الكاللة والكاللة ال تتعلق إال باألقارب فقوله ((

إذا قال قائل رمبا يكون هلا أم فهل يرثها  .طيبرث زوج وهو يرث ما بقي بعد الزوج وإن مل يكن هلا زوج فإنه ي

لو قلنا ليس له والد يعين ذكر قلنا قبل قليل ولد ذكر يرث بعد فرض األم ملاذا ممكن أن جنيب عن  ؟أخوها ليش

يرثها إن هذا ألنه قال إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر هنا من يرث بالتعصيب وهلذا مل يقدر له نصيبا بل قال هو (( 

فلها )) كانتا الضمري يعود على األختني اثنتني يعين ليس معهما ذكر ((  فإن كانتا اثنتين)) ((  يكن لها ولدلم 

)) ومل  وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيينأي األخ ((  من؟ )) ، مما ترك الثلثان مما ترك

بالتعصيب فذكر اهللا األخوة اإلناث اخللص  ؟يشيقدر اهللا عز وجل ألنه إذا كان مع األخوات إخوة ورثن بإ

الواحدة اإلناث اخللص مع التعدد اإلناث مع الذكور ، وذلك ألنه ال ميكن أن خترج القسمة عن هذه األقسام 

إناث فالواحدة هلا النصف والثنتان فأكثر  الثالث أو خمتلط ذكور و ,الثالثة إما أنثى واحدة أو إناث متعددات

  كانوا رجاال ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيني ، نعم .  إذا الثلثان و

  ... الطالب :

منفردات  إناث خلص متعددات و ما ذكرهم اهللا .. هذا انفراد ، إذا األقسام أربعة ، ذكور خلص و الشيخ :

وط طيب بناء على ذلك ... إرث األخت النصف ترث األخت النصف بشر  .والثالث اجتماع الذكور واإلناث 

)) الشرط الثاين أال يوجد أصل من الذكور وارث مأخوذة  (( ليس له وارثأال يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله 



الشرط الثالث االنفراد والشرط  .ما ورثها أب)) ألنه لو كان هناك  وهو يرثها إن لم يكن لها ولدمن قوله (( 

هو أال يوجد  صف األخت ألب تزيد شرطا واحدا وهذه الشروط إرث األخت الشقيقة الن. الرابع عدم املماثلة 

  ؟أحد من األشقاء الذكور أو اإلناث ، يا آدم ما شرط إرث األخت الشقيقة للنصف 

  ....: الطالب 

عدم الذكر الوارث من األصول هذه شروط األخت  عدم الفرع الوارث و عدم املعصب و الشيخ :  إذا االنفراد و

هو أال يوجد شقيق وال شقيقة طيب. فإذا كان هلك هالك  طا واحدا فقط والشقيقة ، األخت ألب تزيد شر 

عن  .الثلثان ؟زوج عموما النصف متام الشروط ، عن أختني شقيقتني و ؟زوج كم فرضها عن أخت شقيقة و

مث قال اهللا عز  ))فإن كانوا رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيينالتعصيب لقوله ((  ؟أخت شقيقة وأخ شقيق

)) أي يظهر احلق بينا لكم أن تضلوا قال العلماء معناه بأن ال تضلوا وقيل  يبين اهللا لكم أن تضلواجل (( و 

)) ، علم اهللا سبحانه  أن تضلوا واهللا بكل شيء عليمالتقدير كراهة أن تضلوا ألن اهللا تعاىل يريد أن يهدينا (( 

اء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل عباده وبكل شيء وتعاىل عام لكل شيء ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبال وسو 

  عليم ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، ومن عمله اهللا عز وجل أن أفتانا مبا يشكل علينا .

)) وما أكثر  يستفتونكيف هذه اآلية فوائد كثرية منها حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على معرفة احلق لقوله (( 

  .ا أكثر ما سألوه ليصلوا إىل احلقما استفتوه وم

قل اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفيت اهللا به لقوله ((  

اإلفتاء                       يقل فأفتهم ، ومن فوائده إطالق ومل ))يفتيكم

األفعال وإن كان هو قوال فهل جيوز أن نشتق من  هذا من وهذا فعلقل اهللا يفتيكم )) على اهللا لقوله تعاىل ((

  .ال لكن جيوز أن نشتق منه وصفا ألن الوصف أوسع وأعم ؟ذلك امسا هللا فنقول املفيت

ه ذلك أن هذه اآلية هلا صلة بآيات املواريث يف أول وج .ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ترتيب اآليات توقيفي 

لو كان اجتهاديا لكان مقتضى االجتهاد أن تربط مع أخواا وأن تذكر هناك ولكن ملا كان ترتيب  السورة و

حافظوا على الصلوات والصالة آياته صار حملها هنا ونظري ذلك قوله تبارك وتعاىل ((  يفالقرآن توقيفا أي 

ا هللا قانتين فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما لم تكونوا الوسطى وقومو 

)) هاتان اآليتان ذكرتا يف سياق آيات العدد ألن ترتيب اآليات من عند اهللا عز  منهمتعملون والذين يتوفون 

  .وجل أو من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس للرأي فيه جمال 

فلها د اآلية الكرمية أنه إذا هلك هالك ال ولد له وله أخت وال أب له فلها النصف لقوله تعاىل (( ومن فوائ 



)) فإن كان له فرع يعين ولد نظرنا فإن كان الولد ذكرا سقط احلكم وإن كان أثىن أخذت  فرضها  نصف ما ترك

هلك عن  .بن وال شيء لألختابن فاملال لال لو هلك هالك عن أخت شقيقة و :والباقي لألخت مثال األول

أخت شقيقة وابن ابن كذلك املال لالبن االبن وليس لألخت الشقيقة شيء ألن أبناء األبناء وإن نزلوا مبنزلة 

لو هلك هالك عن أخت  .نعم تسقط بوجود ذكر من األصول ؟طيب لو هلك هالك عن أخت وأب .األبناء

  ؟وجد

  الطالب : ...

  خطأالشيخ : 

  الطالب : ...

خطأ الزم نسأل عن اجلد هل هو من قبل األم أو ال إن كان من قبل األم فإا ترث النصف ألن اجلد لشيخ : ا

بني العلماء والراجح  فمن قبل األم من ذوي األرحام وإن كان من قبل األب كأب األب فهذا موضع خال

  .املقطوع أا تسقط مع وجود اجلد وأنه ال مرياث هلا معه ، طيب 

وهو يرثها إن لم ائد اآلية الكرمية أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو ألب فقط فاملال له لقوله (( ومن فو  

عن بنت أخ ,عن ابن أخ شقيق املال له  ,))  فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فاملال كله له يكن لها ولد

شقيق املال البن األخ الشقيق وال  عن ابن أخ شقيق وبنت أخ ,شقيق ليس هلا شيء ألا من ذوي األرحام

  .شيء لألنثى ألنه عاصب وهي من ذوات األرحام

فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان ومن فوائد اآلية الكرمية أن األختني فأكثر هلما الثلثان لقوله اهللا تبارك وتعاىل ((  

زوج هلذا الزوج  قيقتني وامرأة هلكت عن أختني ش ,زوج ))، طيب إذا هلك عن أختني شقيقتني و مما ترك

يقول العلماء إنه تعول املسألة وكيفية ذلك  :مرياثها الثلثان مشكل هذا ألن النصف والثلثان ال ميكن النصف و

أن تقول املسألة هنا من ستة للزوج النصف ثالثة ولألختني الشقيقتني الثلثان أربعة فتعول إىل سبعة ويكون الزوج 

من سبعة مل يكن له إال ثالثة من سبعة واضح ، ومسألة العول أخذ ا عمر رضي دل أن كان له ثالثة ونصف ب

  .اهللا عنه مبشورة الصحابة ومل خيالف فيها إال القليل طيب

))  فلها نصف ما ترك((  ؟ من فوائد اآلية الكرمية أن املرياث يدخل يف ملك الوارث شاء أم أىب من أين تؤخذ 

  .للتمليكالالم  )) و ولهما الثلثان(( 

من الالم اليت للتمليك أن العبد اململوك ال  ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية أن الفقري اململوك ال يرث من أين تؤخذ 

من باع عبدا له مال فماله للذي ال ميلك العبد اململوك مكله لسيده لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم (  أأ يرث



 )، وألن لو ورثنا األخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة األمر أننا ورثنا سيده و باعه إال أن يشترط المبتاع

  .هو أجنيب منها

)) فإن قال  فللذكر مثل حظ األنثيينومن فوائد اآلية الكرمية تفضيل الذكر على األنثى بالتعصيب لقوله ((  

الذكر عليه متطلبات يف احلياة من النكاح  ألن قلنا احلكمة فضل الذكورة على األنوثة و ؟ قائل ما هي احلكمة

غري ذلك ، فإن قال قائل يرد عليكم هذا اإلخوة ألم فإما سواء نقول ألما ال يرثان  وإنفاق على الغري و

  .بالتعصيب وإمنا يرثان بالفرض طيب

؟ طيب الدليل  ؟سؤالواش ال ؟ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن الفرض قد يزيد بزيادة املفروض له واش  الدليل 

فرض ال  ,الدليل أن الواحدة هلا النصف ولألنثيني الثلثان لكن هناك فرض ال يزيد بزيادة املفروض له. ال  ؟ إيش

  ؟ يزيد بزيادة املفروض له وهو أربعة أنواع األول يا آدم

  ... الطالب :

  ؟خطأ ، حيي  الشيخ :

  : فرض الزوج .الطالب 

  ؟وجة واحدة أو متعددة ال يزيد فرضها ، سليم الثاين فرض الزوج الز نعم  الشيخ :

   األخت .   الطالب :

الشيخ : إيش ، الواحدة هلا السدس والثنتني هلا الثلثان ، ال، اجلدات ، الواحدة هلا السدس وللمتعددات السدس 

بعة ال يزيد ، أيش السدس صحيح ، األخوات ألب إذا ورثن السدس ، بنات االبن إذا ورثن السدس فهؤالء أر 

  .فرضهم 

يبين اهللا ومن  فوائد اآلية الكرمية أن اهللا سبحانه وتعاىل قد بّني لنا كل ما حنتاج إليه لئال نضل لقوله تعاىل ((  

  .)) وحذف املفعول ألجل العموم لكم

معاين صفات ومن فوائد اآلية الكرمية الرد على أهل التفويض يف صفات اهللا عز وجل الذين يقولون إننا ال نعلم  

))  يبين اهللا لكم أن تضلوااهللا عز وجل ألنه إذا مل نعلم لزم من ذلك أال بيان يف القرآن واهللا عز وجل يقول (( 

وألن الضالل يف باب الصفات أعظم من الضالل يف باب األحكام ألن الضالل يف باب الصفات يتعلق باخلالق 

  .وبينهما فرق ,يف العبادةباملعبود والضالل يف األحكام إمنا هو  ,عز وجل

ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على العلم والرجوع إىل كتاب اهللا عز وجل ألننا ال نعلم بيان اهللا عز وجل إال عن  

وكل إنسان يفر  من الضالل كل إنسان يريد البيان واهلدى وطريق ذلك أن حترص على  .طريق الكتاب والسنة



  .اتباع الكتاب والسنة 

  ))ـ نعم ، واهللا بكل شيء عليمئد اآلية الكرمية عموم علم اهللا عز وجل بكل شيء لقوله (( ومن فوا

  اخللقة  ... :الطالب 

  يف حتمل األمور وأما اخللقة فال ميكن . و ,، أي نعم اختالف يف املسؤولية ؟اخللقة   ؟:  إيشالشيخ 

   ...الطالب : 

ب أن يوصي ملن ال يرث من األقارب ألن اهللا أوجب هذا (( :  الواجب على كل إنسان عنده مال الواجالشيخ 

 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف حقا على المتقين

. ((  

  ...:  الطالب

  ال هذا غلط ما جيوز ، هذا ال جيوز  نعم . ؟:  وإن مل يوصالشيخ 

  ...:  الطالب

بالتعصيب يف مسألة األخت الشقيقة واألخ ألب ما فيه تعصيب ، ألن أخت الشقيقة أقوى :  إذا قلنا الشيخ 

بالعكس  .من األخ ألب حيث إن هلا صلة بامليت من وجهني العمومة واألبوة فصارت أقوى منه فورثت بالفرض

هو  إذا كانت هي أخت ألب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها من جهتني وهي من جهة واحدة ومرياثه

  التعصيب والعاصب يأخذ ما بقي .

  ...الطالب : 

متفقون يف الوسط يعين أم  :  إذا فيه من أقوى منه  ... متفقني يف الوسط البد أن يكونوا إخوة والشيخ  

  أشقاء أو ألب فإن اختلفوا فبالتعصيب ، . نعم .

  ...:  الطالب

) ينظر  بأهلها فما بقي فهو ألولى رجل ذكر ألحقوا الفرائض:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ( الشيخ 

العاصب إما العم أو ابن العم أو أبناء أخوة أو ما أشبه فإن مل يكن عاصبا فقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل 

منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال إنه جيعل يف بيت املال ،  ؟يرد على صاحب الفرض أو جيعل يف بيت املال

  ، فيكون هلا ثلثان فرضا و... نعم ،  والصحيح أنه يرد

  ...:  الطالب 

  :  كل األقارب الذين ال يرثون فرضا وال تعصيب . نعم .الشيخ 



  ...:  الطالب

)) ألنه ال ميكن أن ترث األخت من  وله أخت فلها نصف ما تركأي نعم لقوله تعاىل ((  ؟:  إيشالشيخ 

نه إن كان معنا ذكر من األصول إن كان األب سقطت أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من األصول أبدا أل

  باإلمجاع ، وإن كان اجلد فمن فوقه ففيه خالف والصحيح أا تسقط . نعم .

  ...:  الطالب

لفي الكاللة وتقسيمها الذي قسمها  موضوعةهي أصال  .يف الكاللة أصال موضوعة:  أصال املسألة كلها الشيخ 

  نعم . .اهللا يدل على هذا

  ...:  بالطال

  نعم .... ال يرث العم مع األب  .من الثلث فأقل... نعم ،  ؟ :  إيشالشيخ 

  ...:  الطالب

حيث لو كان له بنت وابن ابن فهنا ال تسقط الوصية بابن االبن ألنه وارث والوصية للوارث ... :  إذا الشيخ  

  . عبد اهللا ...واهللا تعاىل قد أعطى الوارث شيئا معينا  ...حقا ألا 

  ...:  الطالب

الدين يقدم على اإلرث، فلو هلك هالك وعنده عشرة أالف  وهو مطلوب عشرة آلف  .:  أي نعمالشيخ 

  )) ، من بعد وصية يوصون بها أو دين فهنا ال حق للورثة لقوله تعاىل (( 

ا إن شاء اهللا بعد اآلذان ، لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة وهم ال بد أن يرثوا معه يتبني هذ 

نعم ، يظهر هذا باملثال إذا  ؟نقول كيف يقال بتقدمي الوصية على املرياث مع أنه ال بد أن يكون للورثة نصيب

لو مل تكن وصية لكان للزوج النصف كامال   أوصى بثلث ، امرأة أوصت بثلث وهلا زوج وأخت شقيقة و

الوصية فنقول املسألة من ثالثة للوصية واحد وللزوج النصف  أما اآلن وقد صارت ,وللشقيقة النصف كامال

الباقي واحد ولألخت الشقيقة واحد فاآلن صار حقيقة األمر أن الزوج مل يكن له إال ثلث واألخت الشقيقة مل 

ألنه أوصى بالثلث ؟ ليش  ؟متأكدون  ,ما نقصت ؟يكن هلا إال الثلث ، الوصية هل نقصت أو ما نقصت 

ى له لكن الزوج ما صار له إال الثلث بينما كان ولوال الوصية لورث النصف هذا وجه تقدمي الوصية وأعطي املوص

على املرياث ألنه ليس معىن قولنا تقدمي الوصية على املرياث أنه ال يرث الورثة مع الوصية ال مبعىن أنه لو كان 

  نقص فالنقص على الورثة دون الوصية ، 

  ...:  الطالب



    نعم ، ألنه ما هو وارث ابن االبن مع العم .   :  أيالشيخ  

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي (( :  الطالب

الصيد وأنتم حرم إن اهللا يحكم ما يريد  يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال 

ئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال الهدي وال القال

يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على 

  . )) اإلثم والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

)) هذه السورة مدنية  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودلرجيم قال اهللا تعاىل (( أعوذ باهللا من الشيطان ا الشيخ :

ولذلك قال العلماء ما كان فيها من حالل فأحلوه وما كان فيها من حرام  .وهي من آخر ما نزل من القرآن

د اهلجرة وكل ما وهي مدنية ألا نزلت بع .فحرموه ومل يأيت فيها حكم يكون منسوخا بل كل اليت فيها حمكمة

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نزل بعد اهلجرة فإنه مدين وإن نزا مبكة وإال ففيها قول اهللا تبارك وتعاىل (( 

البسملة ال  .)) هذا نزل يف عرفة والنيب صلى اهللا عليه وسلم واقف ا لكم دينكم ورضيت لكم اإلسالم دينا

م عليها وأا آية من كتاب اهللا مستقلة ليست من السورة اليت قبلها حاجة إلطالة الكالم عليها ألنه سبق الكال

يقدر هذا احملذوف فعال متأخرا  و وال بعدها يؤتى ا عند بدء كل سورة سواء سورة براء وأا متعلقة مبحذوف

ن تقرأ تقول هذا ... متعلق بالبسملة وعليه فعليه إذا كنت تريد أ .مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة 

إن اجلار وارور متعلق بفعل حمذوف تقديره بسم اهللا أقرأ التقدير بسم اهللا أقرأ وإن كنت تريد أن تتوضأ تقول 

  .تقديره بسم اهللا أتوضأ إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول بسم اهللا أذبح

)) فإنه   (( يا أيها الذين آمنواجلملة )) واعلم أنه إذا صدر الكالم ذا ا يا أيها الذين آمنوايقول عز وجل ((  

كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أرعها مسعك يعين انتبه هلا فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما 

)) وما أشبه  يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسمثل قول اهللا تعاىل ((  : خرب يكون فيه مصلحة لك

واعلم أيضا أنه إذا صدر الكالم  .بد أن تكون يف خري أو يف شر أو خلرب يتضمن خريا و شرا هم أنه ال ذلك ، امل

ا فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات اإلميان تصديقا به إن كان خربا وعمال به إن كان طلبا وأن خمالفة 

إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه  واعلم أيضا يصدر أيضا اخلطاب ا إقراء للمخاطب ألنه .ذلك نقص يف اإلميان

  حسب السياق.يقول إن إميانكم حيملكم على أن تفعلوا كذا أو أن ترتكوا كذا وكذا 

)) أوفوا ا أي  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، حسب السياق ،(( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((  

عاىل الوعيد على من يستويف العقود تامة وال يوفيها تامة لقوله تعاىل (( ائتوا ا كاملة من غري نقص وقد بني اهللا ت



أوفوا مبعىن  اذا)) ، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

أشبه ذلك ، والعقود )) وما  أوفوا الكيل إذا كلتم)) ((  وأوفوا بالعهدائتوا ا كاملة ومنه قوله تعاىل ((  ؟إيش 

مجع عقد وهو ما أبرمه اإلنسان مع غريه وضد العقد احلل تقول عقدت احلبل وحللت احلبل ، العقود إذا ما أبرمه 

أوفوا وقوله ((  .اإلنسان مع غريه وهي أنواع كثرية منها البيع واإلجارة والرهن والوقف والنكاح وغري ذلك

وفاء به ولكن البد أن يقيد مبا جاءت به نصوص الشريعة وهو أن ال )) هذا عام أي عقد فإنه جبب البالعقود

( ه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ن كان العقد حمرما فإن النصوص تدل على حترمي الوفاء بإيكون العقد  حمرما ف

  .) ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

)) أحل هذا فعل مبين ملا مل يسم فاعله وفاعله معلوم ليس جمهوال ألن  عامأحلت لكم بهيمة األنمث قال ((  

وال تقولوا لما  تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا الفاعل هنا هو اهللا عز وجل كما اهللا تبارك وتعاىل (( 

ا ال ينطق كل حيوان )) ، البهيمة م بهيمة األنعام)) فاحملل هنا هو اهللا ، قوله ((  حرام لتفتروا على اهللا الكذب

)) املراد  األنعامال ينطق هو يمة وذلك أن ما يتكلم أو ما ينطق يه يكون مبهما ال يعرف فهو يمة وقوله (( 

فإضافة البهيمة إىل األنعام من باب إضافة الشيء إىل جنسه كما تقول خامت  .اإلبل والبقر والغنم :ا ثالثة أنواع

ألنه يقال البهيمة من األنعام ، يمة األنعام وهي اإلبل عندما يقول وهي  حديد وباب خشب وما أشبه ذلك

  .اإلبل والبقر والغنم يعين اإلبل والبقر والغنم هل حنن نفسر البهيمة أو األنعام ،األنعام

م )) ألن يمة األنعام مفرد مضاف فهو عا بهيمة األنعام)) هذا استثناء من قوله ((  إال ما يتلى عليكم((  

حرمت عليكم لكل شيء ، يمة األنعام إال ما يتلى عليكم ، واملراد بذلك ما سيأيت يف اآلية اليت بعدها (( 

  .)) إىل آخر هذا الذي يتلى عليكم  الميتة والدم ...

  )) هذه ...    غير محل الصيد((  و

  
 


